
Βασικά συμπεράσματα

Να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο των πόρων που προβλέπει η Νομοθεσία

Να αξιοποιούν οι Δήμοι τα ανταποδοτικά τέλη & για άλλους σκοπούς

Το 87%, θεωρεί σωστή την πρόταση 

να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σχεδόν 8 στους 10 διαφωνούν με την απλή αναλογική

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, 

η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών & η ανάληψη του 

κοινωνικού κράτους από τους Δήμους

Καθιέρωση αποζημίωσης για κάθε αιρετό που συμμετέχει σε όργανα Δήμων

Θέσπιση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής εξωτερικών ελέγχων

Δημιουργία αναπτυξιακού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση

Να έχουν οι Δήμοι δικαίωμα να προσλαμβάνουν προσωπικό 

με βάση τις ανάγκες & τις οικονομικές δυνατότητες τους

Συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση 

του δημογραφικού προβλήματος

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας  της Δημοτικής Αστυνομίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΝΕΑ
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ΟΧΙ στην απλή αναλογική 
ΝΑΙ σε σταθερά εκλογικά συστήματα
Σύμφωνα με Ερωτηματολόγιο της ΚΕΔΕ και Μελέτη του ΙΤΑ

Γ. Πατούλης
Γόνιμα συμπεράσματα για τη 
διαμόρφωση των θέσεων μας
με στόχο μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Δ
ύο σημαντικά θέματα παρουσιάστηκαν χθες στο ετήσιο Τα-

κτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Το πρώτο αφορά τα συμπεράσματα 

του Ερωτηματολογίου,  που απεύθυνε η ΚΕΔΕ σε αιρετούς 

και πολίτες για κρίσιμα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο 

αφορά την παρουσίαση μελέτης, του ΙΤΑ, για τα εκλογικά συστήματα 

που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 2.087 συμμετέχοντες 

προκύπτει ότι 8 στους 10 διαφωνούν με την καθιέρωση απλής ανα-

λογικής στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι εδώ και δεκαετίες επιλογή του συνό-

λου των κρατών-μελών της ΕΕ, είναι το σταθερό εκλογικό σύστημα 

στην Αυτοδιοίκηση, που εξασφαλίζει ισχυρή κυβερνησιμότητα, ενώ 

τα εκλογικά συστήματα που ισχύουν είναι το αναλογικό σύστημα εκ-

προσώπησης αλλά και το πλειοψηφικό σύστημα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφερόμενος στα ευρήματα τόνισε: "Μέσα 

από την αμφίδρομη επικοινωνία με τα στελέχη μας  προκύπτουν γό-

νιμα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση των θέσεων μας με στό-

χο μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα η μελέτη για τις βέλτιστες 

πρακτικές των ευρωπαϊκών εκλογικών συστημάτων που εφαρμόζο-

νται στην Αυτοδιοίκηση για τη ΚΕΔΕ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο".
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Δ. Καφαντάρης  Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Δημάρχος Πύλου Νέστορος

Οι Δήμοι μοχλός για την επανεκκίνηση της Οικονομίας

«Ήρθε η ώρα να αναλάβου-
με ως πρωτοβάθμια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έναν ουσιαστικό ανα-
πτυξιακό ρόλο και να βοηθήσουμε 
τη χώρα μας να επανεκκινήσει την 
οικονομία.Οι Δήμοι αποτελούν το μο-
χλό», τόνισε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΕ- Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, 
Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας στο 
τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Οι δήμοι 
μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες 
για την ανασυγκρότηση κοινωνίας και  
πόλεων, είπε και πρόσθεσε «αυτόν 
ακριβώς τον ρόλο ζητούμε να ανα-
γνωρίσει πολιτικά, θεσμικά και χρη-
ματοδοτικά η Πολιτεία, και να μετα-
σχηματίσουμε την δομή του κράτους, 
ώστε να προσφέρουμε στους πολίτες 
μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που 
αρμόζουν ισότιμα με το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο».

Ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, τόνισε 
ότι η αλλαγή στη δομή του κράτους 
πρέπει να στοχεύει σε ένα διαφορετι-
κό διοικητικό και οργανωτικό μοντέ-
λο, βασισμένο σε δύο ισότιμους άξο-
νες -Κεντρική και την Αποκεντρω-
μένη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού- που 
να έχει  την κύρια ευθύνη προώθη-
σης της Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 
Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

Για τη διασφάλιση του αναπτυξιακού 

ρόλου τους, χαρακτηρίσε αναγκαία 
την κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων 
τους στην προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης, του προγραμματισμού της 
χρηματοδότηση και  του ρόλου της ΤΑ 
στην προσέλκυση και προώθηση πα-
ραγωγικών επενδύσεων.

Χρειάζεται η επανα-οριοθέτηση-εί-
πε- των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων της Διοίκησης και της Αυ-
τοδιοίκησης, με βάση τις αρχές  εται-
ρικής σχέσης, επικουρικότητας και  
εγγύτητας, και με κατεύθυνση την 
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον 
Δημοκρατικό Προγραμματισμό.

Τόνισε ως αναγκαία προϋπόθεση για 
την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρό-
λου των Δήμων την οργάνωση και το 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπη-
ρεσιών τους, τη διασφάλιση της οικο-
νομικής αυτοτέλειας και τη διεύρυν-
ση των χρηματοδοτικών πόρων τους.

«Έχουμε προτείνει ως  ΚΕΔΕ την επι-
καιροποίηση των διατάξεων του Ν. 
1622/1986 που αφορούν τον «δημο-
κρατικό προγραμματισμό», ώστε το 
τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το 
οποίο πρέπει να εκπονείται στο πλαί-
σιο του μεσοχρόνιου αναπτυξιακού 
προγραμματισμού σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο, να αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος του  Δημοτι-

κού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο κ. Καφαντάρης χαρακτήρισε ανα-
γκαία, τη σύνδεση του αναπτυξιακού 
προγραμματισμού,  με το χωροταξικό 
και  πολεοδομικό σχεδιασμό και τη 
βελτίωωση του  κανονιστικού πλαισί-
ου  για την εκπόνηση και εφαρμογή 
των πενταετών και των ετήσιων Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων των Δή-
μων.

Για το λόγο αυτό, είπε, θα έπρεπε 
εξ΄αρχής να διασφαλιστούν διακρι-
τές κατηγορίες δράσης με δικαιού-
χους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά 
και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, 
συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. 
ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσια-
στικά ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.  Πρόγραμμα που θα μπορεί 
επίσης να χρηματοδοτηθεί,  με επι-
χορήγηση από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, με απόδοση 
των «παρακρατηθέντων» προηγού-
μενων ετών, με δανειοδότηση από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
και ΕΤΕπ, από τον περιορισμό των 
πλεονασμάτων και την ουσιαστική 
ισοσκέλιση του ενοποιημένου προϋ-
πολογισμού της ΤΑ.

Ως διοίκηση της ΚΕΔΕ, το πρόγραμμα 
αυτό το έχουμε προτείνει και μπορεί 
να αποτελέσει έναν “ΘΗΣΕΑ ΙΙ” για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίησή του πρέπει να γίνουν 
άμεσα χωρίς γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες και χρονοτριβές. 

Επιπλέον χρηματοδοτικές περιπτώ-
σεις μπορεί να αποτελούν  όπως 
είπε το Πράσινο Ταμείο,  οι Κοινοτι-
κές Πρωτοβουλίες, και  η δυνατότητα 
έκδοσης Δημοτικών Αναπτυξιακών 
Ομολόγων. 
Οι Δήμοι βρίσκονται στο περιθώ-
ριο από το σχεδιασμό και τον εν γέ-
νει προσδιορισμό των διαδικασιών 
εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-20, παρά 

το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ έχει πολλές 
φορές αναφέρει ότι ηεπιβάλλεται η 
άμεση και ουσιαστική εμπλοκή και 
αξιοποίησή τους.

Οι ΠΕΑΣ, που θεσμοθετήθηκαν με 
πρόταση της ΚΕΔΕ επί της ουσίας 
παραμένουν ανενεργές.

Υπάρχει, τόνισε, σοβαρότατος κίν-
δυνος απώλειας κοινοτικών πόρων, 
ύψους  πολλών εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ για την επόμενη χρο-
νιά, εξαιτίας της καθυστέρησης στην 
ενεργοποίηση προσκλήσεων με τελι-
κούς δικαιούχους τους Δήμους,αξι-
ολόγηση πράξεων, του ελλείμματος 
χρηματοδότησης και κάλυψης των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων κ.λπ.

«Παράλληλα η πορεία εφαρμογής των 
13 ΠΕΠ κάθε άλλο παρά ενθαρρυντι-
κή είναι, με χαρακτηριστικό στοιχείο 
5 ΠΕΠ να παρουσιάζουν μονοψήφιο 
ποσοστό απορρόφησης» πρόσθεσε.

Οι παραπάνω υστερήσεις στην εφαρ-
μογή του μόνου χρηματο-οικονομι-
κού εργαλείου που υπάρχει για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας, επα-
ναφέρουν με τον πλέον έντονο τρό-
πο,  το πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για τον 
επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών 
σχεδιασμού/υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
και διασφάλισης ποσού 2 δις ευρώ 
για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας 
Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ προτείνει για την εφαρμογή 
των παραπάνω, τη σύσταση/ορισμό  
φορέα της Α’ Βάθμιας Αυτοδιοίκησης, 
που θα αναλάβει το ρόλο/θα ασκεί 
καθήκοντα  Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης για το σχεδιασμό/εφαρμογή 
όλων των έργων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Τέλος αναφέρθηκε στο σημαντι-
κό ρόλο της ΤΑ στην προσέλκυση 
και υποστήριξη νέων παραγωγικών 
επενδύσεων μέσω υλοποίησης στρα-
τηγικών που μπορεί να αναδείξουν τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
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Ι. Καραγιάννης  β΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Με την  πρόταση του  ΥΠΕΣ αλλάζουν τα πάντα προς το χειρότερο 
– Διάλογος από μηδενική βάση

Αν και έχουν περάσει πολλοί μή-
νες από την έναρξη του διαλόγου  

ακόμη δεν υπάρχουν σαφείς θέσεις 
της Κυβέρνησης για το περιεχόμε-
νο της μεταρρύθμισης του «Καλλι-
κράτη», τόνισε ο β΄ αντιπρόεδρος 
της ΚΕΔΕ και δήμάρχος Λαγκαδά, Γ. 
Καραγιάννης, μιλώντας στο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ.
Ωστόσο, σημείωσε πως ο υπουργός 
στην ομιλία του αναφέρθηκε με κάθε 
λεπτομέρεια στο θέμα της απλής 
αναλογικής όχι όμως σε άλλα θέματα 
που αφορούν τη μεταρρύθμιση, γε-
γονός που δείχνει  ότι το προτάσσει 
ως το βασικό πρόβλημα των δήμων, 
θέτοντάς το ως πρώτο ζήτημα για την 
αναδιοργάνωση του Κράτους και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ο 
αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ,  δεν δια-
σφαλίζεται με κανέναν τρόπο ότι οι 
Δήμαρχοι που θα εκλέγονται από 
τους πολίτες, θα έχουν τη δυνατότητα 
να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους 
και να ασκούν διοίκηση στην πράξη, 
αμφισβητείται το δημοκρατικό δικαί-
ωμα της πλειοψηφίας των τοπικών 
κοινωνιών να αποφασίζουν για το 
μέλλον τους, αποσταθεροποιούνται 
πλήρως οι δήμοι.

Αναφερόμενος στην πρόταση που 
παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών 
ο κ. Καραγιάννης είπε  πως αλλάζουν 
τα πάντα, τα περισσότερα προς το χει-
ρότερο. Τόνισε την ανάγκη να αρχίσει 
έστω και τώρα ουσιαστικός διάλογος 
από μηδενική βάση .
«Σε  αυτήν  την  κατεύθυνση  προτεί-
νουμε :
Α) Να συζητήσουμε και να αξιολογή-
σουμε άρθρο - άρθρο τον νόμο του 
Καλλικράτη και τον ισχύοντα Δημοτι-
κό Κώδικα. 
Β) Να ασχοληθούμε επιτέλους με την 
Καταστατική Θέση των Αιρετών και 
να απαιτήσουμε τη θεσμική αποκα-
τάσταση του κύρους των αιρετών, την 
πλήρη διασφάλιση των όρων άσκη-

σης του λειτουργήματος που επιτε-
λούμε, να διαμορφωθεί δίκαιο και 
λογικό Πλαίσιο Ελέγχων, χωρίς υπερ-
βολές και επικαλύψεις. 
Ζ) Ζητούμε την Επανεξέταση και ανα-
προσαρμογή της Πειθαρχικής ευ-
θύνης των αιρετών με βάση και την 
πρό- σφατη νομολογία. 
η έναρξη ενός Ουσιαστικού διαλόγου 
με το ΥΠΕΣ και κυρίως το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης για τις ποινικές ευθύ-
νες των αιρετών, τον νόμο 1608/1950, 
αλλά και την διαδικασία επίσπευσης 
των δικών ώστε να περατώνονται 
σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι 
μετά το πέρας της δημοτικής περιό-
δου».

Απαγόρευση αναθέσεων
ανά Δηµοτική Ενότητα 

Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει από τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
την  τροποποίησητης σχετικής ΚΥΑ 
(75555/289/6.7.17), έτσι ώστε να δια-
τηρηθούν σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις 
της παρ. 14 του άρθ.6 του ν.4071/12 
περί δυνατότητας ανάθεσης δημοσί-
ων συμβάσεων ανά δημοτι- κή ενό-
τητα, κάτι που επιβάλλεται για την 
εύρυθμη λειτουρ- γία  των Καλλικρα-
τικών Δήμων.

Ορεινοί δήµοι
Για τους ορεινούς δήμους πέρα από 
τη διάκριση των εννοιών «Ορεινός 
Δήμος», «Ορεινή Περιοχή», «Ορεινή 
Κοινότητα», «Μειονεκτική Κοινότητα» 
απαιτείται μεταξύ των άλλων:  Σαφής 
θεσμική κατοχύρωση του χαρακτη-
ρισμού, βελτίωση της νομοθεσίας για 
την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτή-
των (άρθρο 94 Ν.3852/2010) και την 
διοικητική υποστήριξη των Ορεινών 
Δήμων, θεσμική κατοχύρωση της 
υποχρεωτικής διοικητικής υποστή-
ριξης των ορεινών δήμων,θέσπιση 
δυνατότητας στελέχωσης όλων των 
δήμων με Γενικό Γραμματέα, Ιδιαί-
τερο Γραμματέα, Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης, αύξηση 
του αριθμού των αντιδημάρχων στους 
ορεινούς Δήμους, ειδικών συμβού-
λων και συνεργατών. Να δοθεί προ-
τεραιότητα στη στελέχωση στους 
Δήμους που επλήγησαν από τους 
προηγούμενους νόμους για κινητικό-
τητα. Εκτίμηση πραγματικού λειτουρ-
γικού κόστους των ορεινών – μικρών 
πληθυσμιακά δήμων.
Ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότη-
τας για την κατανομή των Κ.Α.Π. και 
ΣΑΤΑ.
Κατάργηση ορίου καυσίμων δημο-
τικών οχημάτων, κυρίως των αντα-
ποδοτικών υπηρεσιών.Στελέχωση 
– εξοπλισμός – βελτίωση αγροτικών 
ιατρείων. Θέσπιση κινήτρων για την 
κάλυψη των θέσεων αγροτικών ια-
τρών.

«Ας αφήσουμε λοιπόν να κάτσει η 
σκόνη της απλής αναλογικής και να 
αναρωτηθούμε τι αυτοδιοίκηση θέ-
λουμε, πώς μπορούμε να την οχυ-
ρώσουμε θεσμικά, πώς μπορούμε να 
δώσουμε κίνητρο σε πετυχημένους 
και ικανούς να συμμετάσχουν.
Να εξηγήσουμε στους συμπολίτες 

μας την προσπάθεια που κάνουμε για 
να κρατήσουμε τους δήμους μας σε 
αξιοπρεπές επίπεδο, χωρίς μέσα, με 
ομιχλώδες νομικό πλαίσιο, με συ-
στηματική προσπάθεια αποδόμησης 
των εξουσιών μας μέσα από νομο-
θετικές ρυθμίσεις, που τις περισσό-
τερες φορές γίνονται χωρίς καν να 
ερωτηθούμε.
Η Αποκέντρωση και η Τοπική Ανά-
πτυξη που είναι τα ζητούμενά μας 
σήμερα, μπορούν να έρθουν μόνο 
μέσα από μια γενναία, συνολική με-
ταρρύθμιση του μοντέλου λειτουργί-
ας Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης.
Μια μεταρρύθμιση που για να έχει 
εφαρμογή στην πράξη, είναι απα-
ραίτητο να συνοδεύεται και από την 
οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων, 
παρέχοντάς τους φορολογική εξου-
σία και ενισχυμένους πόρους.
Ήρθε η ώρα για Νέο θεσμικό πλαίσιο 
εξαρχής, το οποίο θα δίνει στις τοπι-
κές κοινωνίες τη δύναμη να διαμορ-
φώνουν το μέλλον τους, την ευθύνη 
και την αρμοδιότητα να επιλύουν τα 
ουσιαστικά προβλήματα λειτουργίας 
τους» κατέληξε ο κ. Καραγιάννης.
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Α. Καστρινός  πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ

Αναγκαία  η υλοποίηση  Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
με πόρους από ΕΣΠΑ, παρακρατηθέντα και ΕΤΕπ

Ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός 
του 2018, παρά τις οριακές 
μεταβολές του, ουσιαστικά κι-

νείται στην ίδια γραμμή που ακολού-
θησαν όλοι οι Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί, από την αρχή της κρίσης μέχρι 
σήμερα.
Ο φετινός προϋπολογισμός παρουσι-
άζει αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2017 
και ταυτόχρονα παρουσιάζει μείωση 
5% σε σχέση με το 2016. Ο καθένας 
διαβάζει τα αποτελέσματα όπως αυ-
τός θέλει. Αυτοί που είναι οι μόνοι 
ευχαριστημένοι, από την κατάθεση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, 
είναι οι δανειστές μας. 
Στο κουτσουρεμένο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2018-2021 οι προβλεπόμενοι πό-
ροι για την ΤΑ το 2018 είναι κατά 126 
εκ. μεγαλύτεροι. Δηλαδή, έχουμε μία 
μείωση, σε σχέση με το Μεσοπρόθε-
σμο Πρόγραμμα, κατά 126 εκ. ευρώ. 
Τα παραπάνω ανέφερε ο  Α. Καστρι-
νός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομι-
κών ΚΕΔΕ, μιλώντας στο συνέδριο. 
Άρα, σημείωσε, ούτε η μείωση κατά 
60% των εσόδων καλύφθηκε στο ελά-

χιστο, ούτε, οι θεσμοθετημένοι πόροι 
αποδίδονται, καθώς έπρεπε να απο-
δοθούν 5.081 εκ.ευρώ και στον ΚΠ 
2018  προϋπολογίζονται μόλις 2.402 
εκ. ευρώ.  Ούτε όμως και τις αδικί-
ες των προηγούμενων ετών άρει, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα  ότι από 
τη μη συμμετοχή των ΚΑΠ στα έσο-
δα του Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ 
Προηγούμενων Οικονομικών Ετών η 
Αυτοδιοίκηση χάνει για το 2018, 468 
εκ. ευρώ. 

Επίσης δεν υπάρχει δηλαδή, πουθενά 
ούτε καν νύξη για τη νέα γενιά παρα-
κρατηθέντων.
«Η απόλυτη έκφραση του παραλογι-
σμού όλων των τελευταίων ετών, σε 
σχέση με τα οικονομικά των δήμων 
της χώρας, είναι τα πλεονάσματα», 
σημείωσε ο κ. Καστρινός, καθώς 
προβλέπονται για το 2018 πλεονά-
σματα 342 εκατομμυρίων ευρώ.  
«Πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε 
αυτό τον όγκο των 342 εκ. ευρώ όταν 
η ίδια η κυβέρνηση προκαλεί με, αυ-
θαίρετες και χωρίς συζήτηση με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποφάσεις της 

αυτή την αύξηση των δαπανών;
Το λογικό ερώτημα που τίθεται είναι 
αφού τα έσοδα δεν αυξάνονται και 
ταυτόχρονα οι δαπάνες αυξάνονται, 
πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε 
τέτοια υπέρογκα πλεονάσματα;», 
σχολίασε ο κ. Καστρινός.
Επίσης επεσήμανε ότι  ο μεγάλος 
χαμένος είναι ουσιαστικά οι επενδυ-
τικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, οι οποίες  το 2018 θα έπρεπε 
να ανέλθουν σε 1.328 εκ .ευρώ και 
προβλέπονται 993 εκ. ευρώ.

«Γνωρίζουν όλοι, τόνισε ο κ. Κα-
στρινός,  επαΐοντες και μη, ότι για να 
πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επεν-
δύσεις θα πρέπει πριν από όλα να 
πραγματοποιηθούν δημόσιες, ιδι-
αίτερα στο επίπεδο των υποδομών. 
Γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι οι τοπικές 
δημόσιες επενδύσεις επιτυγχάνουν 
μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά απο-
τελέσματα, έχουν πολύ μεγαλύτερη 
απορρόφηση και είναι πολύ πιο ευ-
έλικτες. Πώς είναι δυνατόν να οδη-
γηθούμε στην ανάκαμψη και στην 
ανάπτυξη μειώνοντας τις τοπικές δη-
μόσιες επενδύσεις;
Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι 
αναγκαίο να υλοποιηθεί η πρόταση 
της ΚΕΔΕ, για ένα Τοπικό Αναπτυξια-
κό Πρόγραμμα, το οποίο θα έχει έναν 
επιθετικό χαρακτήρα με το βλέμμα 
του στραμμένο στο μέλλον, στην ανά-
πτυξη, στη δημιουργία απασχόλησης 
και από αυτή την άποψη θα συναρ-
θρώνεται με τις αντίστοιχες εθνικές 
πολιτικές. 

Καταλαβαίνω ότι το ερώτημα που 
προκύπτει είναι πού θα βρεθούν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι για να χρημα-
τοδοτήσουν το Τοπικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα;
Η αποκόλληση του ΕΣΠΑ είναι ο ένας 
πυλώνας χρηματοδότησης του Τοπι-
κού Προγράμματος Επενδύσεων. Ο 
δεύτερος πυλώνας η νέα γενιά των 
παρακρατηθέντων, μέρος του οποίου 

θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το Το-
πικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Τρίτος 
άξονας είναι πόροι που μπορούν να 
προέρχονται είτε από τα προγράμμα-
τα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων και του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων, είτε από εναλλα-
κτικές κοινοτικές πρωτοβουλίες. Το 
σημαντικότερο όμως από όλα είναι 
ότι και οι τρεις αυτοί χρηματοδοτικοί 
άξονες θα πρέπει να συνδυάζονται 
σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν 
να προκαλέσουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα. 
Στόχος του Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος, για να καταλαβαινό-
μαστε ας το πούμε «Θησέας 2», θα 
είναι η τοπική ανάπτυξη, η άμβλυνση 
των ενδοπεριφερειακών και περιφε-
ρειακών ανισοτήτων, η προώθηση της 
τοπικής απασχόλησης και η άρση των 
αδικιών όσον αφορά στο μεγάλο κό-
στος παραγωγής και στις ανάγκες που 
υπάρχουν ιδιαίτερα στους μικρούς 
ορεινούς και νησιωτικούς ΟΤΑ».
Συμπερασματικά, υπογράμμισε ο κ. 
Καστρινός, ο Κρατικός Προϋπολογι-
σμός 2018, παρά τις οριακές μεταβο-
λές του, δεν μπόρεσε να κινηθεί σε 
διαφορετικό μήκος κύματος από τους 
προηγούμενους. Από την άποψη αυτή 
οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί 
από την ΚΕΔΕ παραμένουν σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι δεν διεκ-
δικούν αυξήσεις. Απαιτούν:
την εφαρμογή του Συντάγματος και 
του Ν. 3852/2010
Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρα-
τηθέντων να ξεκινήσει και να ολο-
κληρωθεί σύντομα
Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω 
μείωση των ΚΑΠ, ακόμα και από 
τους «τσεκουρεμένους» πόρους του 
ΜΠΔΣ
Γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ
«Επαναπατρισμός» όλων των πόρων 
των δήμων
Δημιουργία Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος
Μετεξέλιξη του ΤΠΔ σε δημοτική 
Τράπεζα
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Γ. Μουράτογλου  γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ

Αποτελεσματικότερη  και δικαιότερη κοινωνική πολιτική μόνο 
με αποκέντρωση

Για να μπορέσουμε να έχουμε 
αποτελεσματικότερη κοινωνι-
κή πολιτική, για να μπορέσει 

το οποιοδήποτε κοινωνικό μέρισμα 
να κατανεμηθεί αποτελεσματικότερα, 
έξυπνα και δικαιότερα ένας δρόμος 
υπάρχει. Ο δρόμος που δείχνει όλη η 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η απο-
κέντρωση. 
Αυτήν την υπογράμιση έκανε ο Γ. 
Μουράτογλου, γενικός γραμματέας 
της ΚΕΔΕ, μιλώντας στο συνέδριο. 
«Η αποτελεσματικότητα, σημείωσε, 
είναι ζητούμενο σε όλες τις δημόσι-
ες πολιτικές. Η αποτελεσματικότητα 
όμως της Κοινωνικής Πολιτικής, ιδι-
αίτερα αυτή την εποχή στην Ελλάδα, 
αποτελεί πρώτιστη πολιτική προτε-
ραιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ενώ σε όλη την Ευρώπη ο πληθυσμός 
που κινδυνεύει με κοινωνικό απο-
κλεισμό ή φτώχεια μειώθηκε, από το 
2008 μέχρι το 2016, κατά 0,3%, στην 
Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,5%». 
Η απογοητευτική αυτή εικόνα τόνι-
σε είναι αποτέλεσμα της ύφεσης. Ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός 2018 προ-
βλέπει αύξηση του φορολογικού βά-
ρους κατά 2.742 εκατομμύρια ευρώ. 
Το συνολικό φορολογικό βάρος  θα 
ανέλθει στα 45 δις ευρώ. 
Αναφερόμενος στην αποτελεσματι-
κότητα της κοινωνικής μας πολιτι-
κής ο κ. Μουράτογλου είπε ότι ένας 
δείκτης για την αξιολόγηση της επι-
τυχίας των μέτρων κοινωνικής προ-
στασίας και πολιτικής, σύμφωνα με 
τη EUROSTAT, είναι η σύγκριση των 
δεικτών κινδύνου φτώχειας, πριν και 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. 
Το 2015 οι κοινωνικές μεταβιβάσεις 
μείωσαν το ποσοστό του κινδύνου 
φτώχειας, στον πληθυσμό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, από 26% πριν από τις 
μεταβιβάσεις, σε 17,3% μετά τις μετα-
βιβάσεις, ο σχετικός αντίκτυπος των 
κοινωνικών παροχών ήταν χαμηλότε-
ρος στη Ρουμανία και την Ελλάδα. 
Σημειώνεται, ότι οι κοινωνικές δαπά-
νες, ως προς το ΑΕΠ, της Ελληνικής 
Γενικής Κυβέρνησης είναι μεγαλύ-

τερες του αντίστοιχου μέσου Ευρω-
παϊκού όρου και κυρίως αναλογικά 
μεγαλύτερες, από χώρες με αποτελε-
σματική κοινωνική πολιτική όπως η 
Νορβηγία ή η Ισλανδία.
Απαντώντας ο κ. Μουράτογλου,  στο 
ερώτημα που προκύπτει από τα παρα-
πάνω, που δηλαδή οφείλεται η αυτή 
αναπολεσματικότητα, την απέδωσε 
πρώτον, στο ότι η χρηματοδότηση των 
κοινωνικών δαπανών δεν φτάνει στον 
τελικό χρήστη και μεγάλο μέρος της 
«διαχέεται» σε ενδιάμεσους κυβερ-
νητικούς και Μη οργανισμούς. Δεύ-
τερον στο ότι στόχοι της επηρεάζο-
νται από εξωγενείς παράγοντες όπως 
ο εκλογικός κύκλος ή οι πελατειακές 
σχέσεις. 

Πως περιορίζονται, εάν όχι αντιμετω-
πίζονται, αυτά τα προβλήματα; 
Εφαρμόζοντας, όπως σε όλη την Ευ-
ρώπη, την αρχή της εγγύτητας. 
«Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ευρωπαϊκές 
χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα στην κοι-
νωνική πολιτική, συμπεριλαμβάνο-
νται στα Ευρωπαϊκά κράτη με την πιο 
αποκεντρωμένη δομή», σημείωσε. 
Αναφερόμενος στην κατανομή του 
κοινωνικού μερίσματος στη χώρα 
μας, σχολίασε ότι το βασικό πρόβλη-
μα είναι ότι στηρίχθηκε αποκλειστικά 
σε διαθέσιμα εισοδηματικά στοιχεία. 
Ενώ με βάση της ευρωπαϊκή εμπει-
ρία θα έπρεπε να στηριχθεί και σε 
κριτήρια κοινωνικής συνοχής, γεω-
γραφικά και τοπικά χαρακτηριστικά, 
οι συνθήκες διαβίωσης και το καθε-
στώς απασχόλησης.
«Το πρόβλημα, σημείωσε ο κ. Μου-
ράτογλου,  δεν είναι ότι στην κατανο-
μή του κοινωνικού μερίσματος δεν 
ελήφθησαν καθόλου υπόψη αυτά τα 
κριτήρια, που είναι πανευρωπαϊκά 
αναγνωρισμένα. Το σημαντικότερο 
πρόβλημα είναι το ποιες πολιτικές 
πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτό το 
επίπεδο. Κυρίως ποιος μπορεί να 
εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές; 
Είναι προφανές ότι οι πολιτικές αυ-

τές μόνο σε τοπικό επίπεδο μπορούν 
να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και 
δίκαια. 
Στις σημερινές συνθήκες, με τους πε-
ριορισμένους πόρους, θα πρέπει να 
έχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά αποτε-
λέσματα στο επίπεδο της κοινωνικής 
μας πολιτικής. Ουσιαστικά δηλαδή 
καλούμαστε να ακολουθήσουμε μία 
«έξυπνη» κοινωνική πολιτική. Μία 
κοινωνική πολιτική που θα δημιουρ-
γήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα και θα αποτελέσει το εφαλ-
τήριο για μία νέου τύπου ανάπτυξη. 
Η ουσιαστική λύση των κοινωνικών 
προβλημάτων αποτελεί η ανάπτυξη 
και σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι 
σε αυτή την αίθουσα. 
Ένα μόνο συγκριτικό στοιχείο για να 
μπορέσετε να καταλάβετε τι εννοώ. 
Σύμφωνα με το Κρατικό Προϋπολογι-
σμό 2018, το εθνικό σκέλος του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ. Το κοινωνικό μέρισμα ανέρχε-
ται στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Ξέρω τι σκέφτεστε. Προεκλογικές 
παροχές, πελατειακές σχέσεις. Υπο-
σχέθηκα, στην αρχή της ομιλίας μου, 

να μην εμπλακώ σε αυτού του είδους 
τη συζήτηση και θα το τηρήσω. 
Αποφασίστηκε τα ποσά αυτά να δι-
οχετευθούν στον κοινωνικό τομέα. 
Ωραία. 
Γιατί όχι όμως επενδύσεις σε κοινω-
νικές υποδομές; 
Να δημιουργηθεί απασχόληση. 
Να βρει ο κόσμος δουλειά. 
Να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστι-
κά αποτελέσματα. 
Να δημιουργηθούν, σε τελευταία ανά-
λυση, οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη.  
Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι η «Λευκή 
Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καλύπτει τρία βασικά συνδεόμενα 
θέματα σχετικά με την πολιτική συ-
νοχής: 
1) Πού θα πρέπει να επενδύσει; 
2) Ποιες θα πρέπει να είναι οι επεν-
δυτικές προτεραιότητες; 
3) Με ποιον τρόπο θα πρέπει να υλο-
ποιείται η πολιτική;
Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ 
στη χώρα μας. Ίσως γιατί στην Ευρώ-
πη οι δήμοι δεν συμμετέχουν απλώς 
στη διαπραγμάτευση αλλά επωμίζο-
νται ένα πολύ μεγάλο μέρος της υλο-
ποίησης της πολιτικής συνοχής». 
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Ευ. Λαμπάκης  Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση

Ο υπουργός Εσωτερικών οφείλει σεβασμό στους αιρετούς

Α. Κοιμήσης    Αυτοδιοικητικό Κίνημα

Η πολιτική επιβίωση της κυβέρνησης περνά μέσα από την αποδόμηση της ΤΑ

Σκληρή κριτική- απάντηση στον 
υπουργό Εσωτερικών Πάνο 

Σκουρλέτη και την κυβέρνηση εξαπέ-
λυσε ο Ευάγγελος Λαμπάκης, εκπρό-
σωπος του «Κινήματος Ανατροπής 
στην Αυτοδιοίκηση», τονίζοντας ότι ο 
υπουργός θα έπρεπε να οφείλει πε-
ρισσότερο σεβασμό τουλάχιστον στα 
πρόσωπα των αιρετών. 
«Οφείλουν, είπε, να μας σέβονται για-

τί διοικούμε 325 τοπικές κοινωνίες. 
Τον άκουσα (τον υπουργό) να μιλά-
ει και ως υπηρεσιακός παράγοντας, 
κυριολεκτικά, να λέει ότι δώσαμε 
λεφτά εκεί, δώσαμε πιο πέρα. Απο-
καταστήσαμε. Δηλαδή τη Σαμοθράκη, 
την Πιερία, τη Δυτική Αττική, όσα κα-
τεστράφησαν, εγώ θα τα φτιάξω; Εσύ 
θα τα φτιάξεις. Με ποια λεφτά; Με 
τα λεφτά του προϋπολογισμού, με το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
με τα λεφτά του ΕΣΠΑ, που είναι δικά 
μας… και  του ελληνικού λαού λεφτά, 
γιατί συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση». 
Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση του 
υπουργού Εσωτερικών για τη θέσπι-
ση της απλής αναλογικής στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Λαμπάκης 
σχολίασε:
«Τα δύο - τρία επιμέρους πράγμα-
τα που είπε για να τα διορθώσουμε, 
για να τα μεταρρυθμίσουμε, για να τα 
τροποποιήσουμε, είναι κάτι το οποίο 
θα πάρει πολύ χρόνο. 
Αλλά όμως, προσέξτε, το θέμα του 
εκλογικού νόμου το έχουμε από το 
σπίτι μας. Εκεί όταν ήμασταν στο 4%. 
Και δεν έχω τίποτα με τα κόμματα, 
άσχετα αν ανήκω σε ένα κόμμα, αλλά 
μιλάω καθαρά ως αυτοδιοικητικός. 
Το θέμα αυτό το τεράστιο που λέγεται 
εκλογικός νόμος και η τροποποίησή  
του, το είχε λυμένο από πριν το ’15. 
Και το έφερε λελυμένο. Και βέβαια το 
γεγονός ότι και ο αρχηγός τους ήρθε 

στην Κομοτηνή, στο Αναπτυξιακό 
Περιφερειακό Συνέδριο και είπε το 
φοβερό και αγενές πολιτικά: θέλετε, 
δεν θέλετε, θα καθίσετε στο τραπέζι 
για να συναινέσετε, ήταν μία πολιτική 
απογοήτευση». 
Συνεχίζοντας ο κ. Λαμπάκης είπε συ-
μπλήρωσε: 
«Θα είμαι συγκρουσιακός λέγοντας 
πράγματα τα οποία οφείλω να λέω 
ως αυτοδιοικητικός και απέναντι στο 
δικό μου κομματικό χώρο, της ΝΔ, 
και απέναντι στον χώρο ο οποίος σή-
μερα κυβερνάει, τον κομματικό του 
ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πω για το δικό μου 
κομματικό χώρο ότι επί 4 χρόνια, αν 
πιάσουμε την κρίση από το ’11, μέχρι 
το ’15, δεν έκανε τίποτα από αυτά τα 
οποία ζητάμε. Και βέβαια η διαφορά 
του είναι ποιοτικά πολύ μεγάλη όσον 
αφορά την αρνητική συμπεριφορά 
της, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί; 
Γιατί οικονομική διάσταση είχε η συ-
μπεριφορά της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
από το ’11 μέχρι το ’15. Έκοβε, έκοβε, 
έκοβε».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση 
εξαπέλυσε από το βήμα του συ-

νεδρίου της ΚΕΔΕ ο Απ. Κοιμήσης 
εκπρόσωπος του «Αυτοδιοικητικού 
Κινήματος», εγκαλώντας την για υιο-
θέτηση εκ μέρους της ενός νέου συ-
γκεντρωτισμού, για να επιφέρει πο-
λιτική χειραγώγησης στο «παιχνίδι» 
της Δημοκρατίας.
Αναφορικά με το εκλογικό σύστημα ο 

κ. Κοιμήσης τόνισε ότι, όποιο εκλο-
γικό σύστημα, θα εφαρμοστεί μόνο 
αφού πρώτα καθορίσουμε ποιο θα εί-
ναι το μοντέλο το οποίο θα χαρακτη-
ρίζει το θεσμό αφενός, και αφετέρου 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κυβερ-
νησιμότητα. Για να συμπληρώσει:
«Στο κάτω - κάτω της γραφής, ποιος 
τους έδωσε το δικαίωμα και τη δυ-
νατότητα να συζητάνε για εμάς;  Μί-

λησε κανένας από εμάς για αλλαγή 
εκλογικού συστήματος; Ξυπνήσατε 
καμιά φορά και είπατε “ας αλλάξουμε 
το εκλογικό σύστημα μπας και δού-
με άσπρη μέρα”;  Γιατί συζητάνε για 
εμάς;  Μας αγαπάνε τόσο πολύ;  Θέ-
λουν τόσο πολύ την προκοπή του θε-
σμού; Όχι. Η δική τους πολιτική επι-
βίωση περνά μέσα από τη δική μας 
αποδόμηση».
Επίσης κατηγόρησε τον υπουργό 
Εσωτερικών γιατί μοιράζει χρήματα 
με πρακτικές Μαυρογιαλούρου και 
με απώτερο στόχο  να αρχίζουν να 
ανοίγουν ενδο - αυτοδιοικητικά μέ-
τωπα για να σπάσουν την ενότητα της 
Αυτοδιοίκησης.
«Δεν σταματούν εδώ, τόνισε ο κ. Κοι-
μήσης. Το είπε σήμερα ο κ. Σκουρλέ-
της ότι θα επανεξετάσουν το μοντέλο 
κατανομής των πόρων. Μάλιστα, τώρα 
θα το δούμε, που δεν υπάρχει δυνα-
τότητα αύξησης των πόρων. Δηλαδή 
στην πράξη τι σημαίνει αυτό: Καλλι-
εργούμε την προσδοκία σε όλους ότι 

θα πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω, 
για να μην αντιδρούν». 
Συμπλήρωσε δε ότι ο υπουργός όφει-
λε να πει ποια θα είναι τα κριτήρια, 
οι κανόνες κατανομής και οι κανόνες 
επιλεξιμότητας, για να γνωρίζει ο κα-
θένας να δρομολογήσει τις ενέργειές 
του. 
Για το τι πρέπει να γίνει ο κ. Κοιμή-
σης προέταξε την ισχυροποίηση των 
δήμων, το ξεκαθάρισμα της καταστα-
τικής θέσης των αιρετών καθώς και 
των σχέσεων των δύο βαθμών Αυτο-
διοίκησης.
Τέλος κάλεσε τους συνέδρους να ση-
κώσουν ανάστημα.
«Όχι, να μην τους φοβόμαστε, να 
τους σεβόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι 
και αυτοί είναι ένα μέρος του πολι-
τικού προσωπικού της Χώρας, όχι 
τόσο ικανοί και αποτελεσματικοί όσο 
είμαστε εμείς. Γιατί εμείς βιώνουμε 
το πρόβλημα εν τη γενέσει του και 
είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε 
λύση».  
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Γ. Ιωακειμίδης  Νέα Αυτοδιοίκηση

Τυφλή αντιπαράθεση διοίκησης ΚΕΔΕ στη λογική πτώσης της κυβέρνησης  

Δ. Μπίρμπας    Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας

Να καθιερωθεί η απλή αναλογική με ασφαλιστικές δικλείδες κυβερνησιμότητας

Για «μια Αυτοδιοίκηση που κοιτά-
ζει αμήχανη, κουρασμένη, απο-

γοητευμένη», τις δικές της εκλογές, 
που πια είναι πάρα πολύ κοντά, έκα-
νε λόγο ο επικεφαλής της παράτα-
ξη  «Νέα Αυτοδιοίκηση» στο Δ.Σ της 
ΚΕΔΕ, και δήμαρχος Αγ. Ι. Ρέντη,  
Γ. Ιωακειμίδης, στην τοποθέτησή  του 
στο τακτικό συνέδριο.
Παράλληλα άσκησε  αυστηρή κρι-

τική με αποδέκτες,  τη διοίκηση της 
Ένωσης, και την παράταξη «Αυτοδι-
οικητικό Κίνημα» και την κυβέρνηση.  
Προχωρώντας σε εκτίμηση των χει-
ρισμών των τελευταίων 2,5 χρόνων, 
έκανε λόγο για «μια τυφλή αντιπαρά-
θεση» της Διοίκησης της ΚΕΔΕ, μαζί 
με την παράταξη «Αυτοδιοικητικό 
Κίνημα», «σε μια λογική να πέσει η  
κυβέρνηση, να τελειώνουμε».

«Και πού φτάσαμε τώρα; Είμαστε 
στον τρίτο χρόνο, τον συμπληρώνου-
με. Κέρδισε κάτι αυτή η λογική; Είναι 
κερδισμένη αυτή η συνδιοίκηση της 
ΚΕΔΕ από αυτά που αποκομίσαμε 
αυτά τα τρία χρόνια; Και φυσικά όχι. 
Αν το είχαμε διαχειριστεί με έναν άλ-
λον τρόπο θα είχαμε κερδίσει; Δεν το 
ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι χάσαμε» 
πρόσθεσε ο κ. Ιωακειμίδης.       
     
Όπως είπε, τώρα, οι αιρετοί έχουν 
μπει στο δεύτερο μισό της θητείας 
τους, η αγωνία όλων είναι η επανε-
κλογή τους. «Και άρα λοιπόν κανείς 
δεν μπορεί να περιμένει αυτή τη στιγ-
μή από την Αυτοδιοίκηση να ορθώσει 
αντιστάσεις, να παλέψει, να κάνει, να 
δείξει, γιατί είναι άλλο το κλίμα πια. 
Τον καλό καιρό που θα έπρεπε να το 
κάνουμε, τον χάσαμε». Τώρα, όπως 
διαφαίνεται  οι αυτοδιοικητικές εκλο-
γές θα γίνουν με απλή αναλογική, γε-
γονός που κάνει όλους τους δημάρ-

χους να έχουν μια μεγάλη αγωνία.
Όλα αυτά απέναντι σε μια κυβέρνηση 
που δεν αντιμετώπισε με τον δέοντα 
σεβασμό τα θέματα Αυτοδιοίκησης, 
είπε στη συνέχεια ο Γ. Ιωακειμίδης, 
κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση 
που ήρθε να διοικήσει το ΥΠΕΣ, χω-
ρίς πρόγραμμα. «Αν εξαιρέσουμε το 
κομμάτι της απλής αναλογικής, που 
ήταν πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, στο 
υπόλοιπο κομμάτι πώς θα φτιαχτεί 
ο καινούργιος χάρτης, δεν υπήρχε 
πρόταση».
Αναφερόμενος στους κυβερνητικούς 
χειρισμούς, έκανε λόγο για μακρά 
διαδικασία διαβούλευσης, και το τε-
λικά μπήκε στο συρτάρι, χωρίς οι 
αιρετοί να έχουν δει την πρόταση, η 
οποία δεν έχει έρθει και όταν έρθει, 
δε θα υπάρχει η δυνατοτητα συζήτη-
σης. «Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί να 
δούμε πράγματα που να είναι τελείως 
έξω από τη δική μας λογική. Τη λογι-
κή την αυτοδιοικητική».

«Δυστυχώς σήμερα η Αυτοδιοί-
κηση δεν είναι έτοιμη για τη 

μεταμνημονιακή εποχή. Έχασε δύο 
χρόνια με ευθύνη της πλειοψηφίας 
εγκλωβισμένη στη λογική της “αρι-
στερής παρένθεσης” και του “τώρα 
πέφτει η Κυβέρνηση”. 
Πατώντας σε υπαρκτές αδυναμίες και 
αστοχίες της Κυβέρνησης, στήθηκε 
ένα γαϊτανάκι “πολέμου” με την Αυτο-
διοίκηση ως εμβρυουλκό ανατροπής 
της Κυβέρνησης, ενώ την τελευταία 
στιγμή αποχώρησε από την Επιτροπή 
Διαλόγου».
Την κριτική αυτή διαπίστωση κατέ-
θεσε ο Δ. Μπίρμπας, εκπρόσωπος 

της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής 
Πρωτοβουλίας», μιλώντας στο συνέ-
δριο της ΚΕΔΕ.
Αναφερόμενος  στην οικονομική κα-
τάσταση των δήμων, ο κ. Μπίρμπας τό-
νισε πως παρά την αύξηση των πόρων  
στον ΚΠ  2018 κατά 4,5%, απέχουν 
από την κάλυψη των αυξημένων ανα-
γκών, και ότι πρέπει να εφαρμοστεί  
ο Ν.3852/2010 και να συμφωνηθεί η 
απόδοση νέων παρακρατηθέντων.
Σε αφορά στη δρομολογούμενη με-
ταρρύθμιση ο κ. Μπίρμπας υπογράμ-
μισε  ότι οι όποιες θεσμικές παρεμ-
βάσεις, θα φέρουν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα, μόνο εάν συμφωνη-

θούν και θεσπιστούν κανόνες και 
αρχές, για τις σχέσεις κράτους και 
αυτοδιοίκησης και όρους στο πως 
θα λειτουργεί η ίδια η Αυτοδιοίκη-
ση. Ωστόσο υποστήριξε ότι όλα αυτά 
δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, γιατί 
πόρρω απέχουν και οι αντικειμενικοί 
όροι (θεσμικοί, οικονομικοί, επιχει-
ρησιακή ικανότητα), όσο και οι υπο-
κειμενικοί όροι (πολιτικοκοινωνική 
πλειοψηφία στήριξής τους, επίπεδο 
και ποιότητα του ανθρωπίνου δυνα-
μικού).
Όμως, είπε, η αλλαγή του Καλλικράτη 
μπορεί  να αποτελέσει το πρώτο ουσι-
αστικό βήμα, με σημαντικό ενδιάμε-
σο σταθμό την συνταγματική μεταρ-
ρύθμιση, που θα ορίζει το σύγχρονο 
Ελληνικό κράτος στον 21ο αιώνα.
Με δεδομένο το δημόσιο και κοινω-
νικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί και 
πρέπει:
•  Να διαχωρίσει τις ασκούμενες δη-

μόσιες πολιτικές ανά επίπεδο αυτο-
διοίκησης 

•  Να “καταργήσει” τις εξουσίες της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
•  Να θεσμοθετήσει τον Ελεγκτή Νο-

μιμότητας και εσωτερικές διαδικα-
σίες  ελέγχου 

•  Να ουσιαστικοποιήσει τις μητροπο-
λιτικές λειτουργίες μέχρι την Συ-
νταγματική θεσμοθέτησή τους 

•  Να μετατραπεί σταδιακά το ΤΠΔ σε 
επενδυτική τράπεζα της Αυτοδιοί-
κησης 

•  Να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή της 
Αυτοδιοίκησης στον επανασχεδια-
σμό της διαχείρισης του ΣΕΣ 2014-
2021

•  Να προσδιορίσει ένα χρηματοδοτι-
κό μονοπάτι υλοποίησης του όλου 
εγχειρήματος 

•  Να κατοχυρωθεί η ισοτιμία των αι-
ρετών σε όλο το φάσμα της εκπρο-
σώπησης 

•  Να καθιερωθεί η απλή αναλογική 
με ασφαλιστικές δικλείδες κυβερ-
νησιμότητας και η ουσιαστική εν-
δοπεριφερειακή και ενδοδημοτική 
αποκέντρωση, με δημιουργία θε-
σμικού πλαισίου ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των πολιτών
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Α. Κανταράς  Συντονισμός Αιρετών

Τρικ της κυβέρνησης η απλή αναλογική  για να αποκρύψει τα υπόλοιπα

Ε. Παντελάκη  Λαϊκή Συσπείρωση

Η αναδιοργάνωση κράτους και τοπικής διοίκησης  υπηρετεί το κεφάλαιο

Η μεταρρύθμιση που προωθεί η 
κυβέρνηση, όσο κι αν διανθίζεται 

από πολύ ωραίες, λέξεις όπως εξορ-
θολογισμός, βελτιστοποίηση, αναδι-
οργάνωση, αξιολόγηση στο τέλος θα 
οδηγήσει σε μια Αυτοδιοίκηση που 
οι πολίτες θα τη στηρίζουν βάζοντας 
το χέρι στην τσέπη, θα είναι δηλαδή 
ένας εισπρακτικός ανταποδοτικός 
μηχανισμός.
Αυτό τόνισε ο Α. Κανταράς, εκπρό-
σωπος του «Συντονισμού Αιρετών», 
συμπληρώνοντας  ότι αυτό περιέγρα-
ψε και ο υπουργός Εσωτερικών.
«Μιλάμε, είπε,  για ατέλειωτες αξιο-
λογήσεις, οι οποίες τι κάνουν, επικαι-
ροποιούν επί το δυσμενέστερο τα ήδη 
εφαρμοζόμενα μέτρα και προσθέτουν 
και καινούργια. Εμείς δεν  αποδεχτή-
καμε αυτή την κατάσταση. Κρεμάστε 
μας. Δεν αποδεχόμαστε τα μνημόνια. 

Δεν αποδεχόμαστε αυτό που εφαρ-
μόζεται τώρα ως τριετής στρατηγική 
μεταρρυθμίσεων. Όχι γιατί δεν θέ-
λουμε την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία της δημόσιας διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης, αλλά ξέρουμε ότι αυτό εί-
ναι ένα μοντέλο της επιτροπείας που 
οδηγεί σε συγκεκριμένους στόχους 
και εξυπηρετεί την επιτροπεία και όχι 
τη χώρα και την Αυτοδιοίκηση».
Ο κ. Κανταράς χαρακτήρισε ως 
«τρικ», τις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης για την απλή αναλογική, για να 
θολώσει, να αποκρύψει τα ουσιαστι-
κά, τα υπόλοιπα, ξεκαθαρίζοντας ότι 
η παράταξή του είναι υπέρ της απλής 
αναλογικής. 
Αυτό, είπε,  μαζί με άλλα τρικ τελευ-
ταία, όπως η ρύθμιση για την αλλα-
γή φύλου, για τα δικαιώματα, για την 
κάνναβη και λοιπά, χρησιμοποιούνται 

για να διαμορφώσουν ένα ψεύτικο 
ανταγωνιστικό δίπολο.
Ο κ. Κανταράς τόνισε ότι ορθώς η 
ΚΕΔΕ, και από τη πίεση της παράτα-
ξής του αλλά  και της παράταξης του 
κυρίου Κοιμήση, αποχώρησε από το 
διάλογο- παρωδία, όπως είπε χαρα-
κτηριστικά. Αλλά και ότι τώρα, ορθώς 
επιχειρεί η ΚΕΔΕ το δημόσιο διάλο-
γο και όχι το διάλογο του γραφείου 
του υπουργού, που βάζει μια βολική 
ατζέντα. 
Κάλεσε δε τους σύνεδρους να προ-
χωρήσουν τώρα στη συγκρότηση ενός 
«μετώπου αιρετών εργαζομένων, το-
πικών κοινωνιών, να σταματήσουμε 
αυτή την κοροϊδία την οποία ήρθε να 
μας παρουσιάσει ο εκπρόσωπος του 
κυρίου Πρωθυπουργού, ο υπουργός 
Εσωτερικών της χώρας. Εμείς σε 
αυτή τη γραμμή είμαστε παρόντες».

«Όλος αυτός ο  λεγόμενος εκ-
συγχρονισμός και η αναδιορ-

γάνωση του κράτους και της Τοπικής 
Διοίκησης, συνδέεται ακριβώς με τις 
γενικές ανάγκες του κεφαλαίου και 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε συν-
θήκες, σήμερα, οικονομικής κρίσης 
και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγω-
νισμού», επεσήμανε η εκπρόσωπος 

της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δ.Σ 
της ΚΕΔΕ, Ελπίδα Παντελάκη, στην 
τοποθέτησή της στο συνέδριο. 
Πρόσθεσε ότι δημιουργείται, μια κρα-
τική διοίκηση επιτελική, πιο στενά 
δεμένη με μηχανισμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, πιο επιθετική απέναντι 
στις λαϊκές ανάγκες, πιο αυταρχική 
απέναντι στο εργατικό, στο λαϊκό κί-
νημα.  
Η κα Παντελάκη στην ομιλία της 
χαρακτήρισε δραματικούς τους τό-
νους αντιπαράθεσης, από τους αυ-
τοδιοικητικούς, την ΚΕΔΕ, και τους 
εκπροσώπους των κομμάτων, στις 
εργασίες του συνεδρίου. Και πρό-
σθεσε ότι, «γίνονται όσο το δυνατόν 
πιο δραματικοί οι τόνοι, είναι φανερό, 
γιατί ακριβώς υπάρχει τέτοια κατα-
πληκτική συμφωνία στην ουσία, στην 
στρατηγική, στην κατεύθυνση και στο 
δρόμο ανάπτυξης, ώστε προσπαθούν, 
με μία πολιτική αποπροσανατολισμού 
και εξαπάτησης, να ξεγελάσουν τον 
κόσμο για αυτό». 
Αναφερόμενη στην ΚΕΔΕ, έκανε 
λόγο για διαχρονική συμφωνία, τα 
τελευταία 20-25 χρόνια, για τις αλλα-
γές που πέρασαν στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση μέσα από ομοφωνίες. Και 

όχι μόνο πέρασαν,  δεν τις επέβαλαν 
απλώς οι κυβερνήσεις το προηγού-
μενο διάστημα, αλλά η Τοπική Δι-
οίκηση, οι Δήμοι, ήταν προπομπός 
αρνητικών εξελίξεων, όπως είπε. Να 
αποδεχτούν τη μείωση των πόρων, 
την ανατροπή των εργασιακών σχέ-
σεων. Όλα αυτά δοκιμάστηκαν εκεί.
Και έθεσε το ερώτημα: Για το ξεθε-
μελίωμα στις υποδομές, έχουν μόνο 
ευθύνη οι κυβερνήσεις που κυβέρ-
νησαν τόσα χρόνια; Δεν το έχουν οι 
Δημοτικές Αρχές που περάσανε από 
όλη τη χώρα; 
Αντί, λοιπόν, να μην έρθουν καν ορι-
σμένα κόμματα από αυτά που είχαν 
κυβερνήσει, να πάρουν το λόγο, να 
κρατήσουν ας πούμε μία σιωπή, έρ-
χονται ας πούμε και έχουν το θρά-
σος και μας κουνάνε το δάχτυλο όλοι 
αυτοί. Είτε είναι στην κυβέρνηση, 
είτε είναι στην αντιπολίτευση. Αλλά 
το θέμα είναι ότι δεν κουνάνε το δά-
χτυλο εδώ στο Σώμα της ΚΕΔΕ, κου-
νάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό 
και θέλουν να τον πείσουν ότι αυτός 
ο δρόμος ανάπτυξης, που τους έχει 
στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξα-
θλίωση, που τους πνίγει,  τους καίει 
το καλοκαίρι,  τους καταστρέφει τους 

κόπους μιας ζωής, αυτός ο στόχος 
είναι ο εθνικός στόχος, η δίκαιη ανά-
πτυξη, η οποία ακριβώς θρυμματίζε-
ται σε αυτά τα συντρίμμια ας πούμε 
που βλέπουμε μπροστά μας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Ευάγγελος Πάνου
Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Συντακτική Ομάδα:
Ουρανία Σούλτη, Φρόσω Ζαγορίτου

Φωτογραφίες:
Παναγιώτης Στόλης

Απομαγνητοφώνηση κειμένων:
European Support Service
Κατρακάζης - Γκουρομίχος Ο.Ε.

Σελιδοποίηση-σχεδιασμός:
Βούλα Ραιδεστινού

Εκτύπωση:
Δ. ΤΖΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Στρατάρχου Παπάγου 36, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 76 655
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Ν. Σαράντης  ΠΕΔ Αττικής

Η ΚΕΔΕ να καταθέσει σχέδιο δημόσιου διαλόγου για την αλλαγή Καλλικράτη

Λ. Κυρίζογλου  ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας

Ο υπ. Εσωτερικών εξαγγέλλει συστήματα άλωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η ΚΕΔΕ με το βοήθεια των ΠΕΔ θα 
πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο 

πάνω στο οποίο θα επικεντρωθεί ο 

διάλογος για μια αποτελεσματική με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Αυτοδιοίκησης, τόνισε ο πρόε-
δρος της ΠΕΔ Αττικής Ν. Σαράντης.
Τα σχέδιο αυτό θα πρέπει να περι-
λαμβάνει: την αποσαφήνιση της κα-
τανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ κε-
ντρικής εξουσίας και βαθμών της 
Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της 
δημοκρατίας και των θεσμών διαφά-
νειας, λογοδοσίας, διαβούλευσης και 
συμμετοχής των πολιτών, την αναδι-
οργάνωση και εξορθολογισμό των 
διοικητικών δομών και διαδικασιών, 
την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρό-
λου των Δήμων στο σχεδιασμό της 
τοπικής ανάπτυξης και στην υλοποί-
ηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης, 
την κατάργηση των πολλαπλών ελέγ-
χων και αντικατάστασή τους από ένα 
ενιαίο σύστημα ελέγχου των ΟΤΑ, την 
αναβάθμιση της καταστατικής θέσης 
των αιρετών, τη διασφάλιση της οικο-

νομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την  
αποκατάσταση των ΚΑΠ στα προβλε-
πόμενα πλαίσια.

Αναφορικά με την αλλαγή των κριτη-
ρίων κατανομής των ΚΑΠ ο κ. Σαρά-
ντης, υπογράμμισε ότι ΠΕΔ Αττικής, 
συμφωνεί απολύτως με την ενίσχυση 
των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, 
που αντιμετωπίζουν υποχρεώσεις 
δυσανάλογες με τον πληθυσμό τους. 
Τόνισε όμως ότι θα πρέπει να τεθεί 
και  το αντίστοιχο κριτήριο της μη-
τροπολιτικότητας, που αφορά τους 
περισσότερους Δήμους της Αττικής. 
«Οι Δήμοι αυτοί τόνισε,  επιβαρύ-
νονται με υπέρμετρες κοινωνικές 
δαπάνες, λόγω συσσώρευσης των 
κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων 
στα μητροπολιτικά κέντρα. Επιβαρύ-
νονται με αυξημένα κόστη για κάθε 
πολεοδομική και τεχνική παρέμβαση 
λόγω έλλειψης ελεύθερων χώρων 
και συχνά αναγκαζόμαστε να υλοποι-
ούμε αναδρομικό Πολεοδομικό Σχε-

διασμό». 
Τέλος για το ζήτημα της απλής αναλο-
γικής ο κ. Σαράντης ανέφερε τα εξής: 

«Θεωρώ ότι το ζήτημα του εκλογικού 
συστήματος πρέπει να μας απασχο-
λήσει χωριστά και να μη θυσιάσουμε 
ολόκληρη τη συζήτηση για τη μεταρ-
ρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση αφιε-
ρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε 
αυτό. Περιμένω από τον Υπουργό μια 
αντίστοιχη στάση. Δηλαδή να εργα-
στούμε όλοι μαζί περισσότερο για 
το νέο, πλήρη, συνεκτικό και απο-
τελεσματικό σχεδιασμό των ΟΤΑ και 
συγκριτικά λιγότερο για τις λεπτομέ-
ρειες της κατανομής των εδρών στα 
Δημοτικά Συμβούλια. 
Η προσωπική μου άποψη παραμένει 
σταθερή. Η καθιέρωση ενός αναλο-
γικότερου εκλογικού συστήματος για 
την εκλογή των Δημοτικών Συμβου-
λίων, το οποίο όμως παράλληλα θα 
επιτρέπει την αποτελεσματική άσκη-
ση της διοίκησης των Δήμων». 

Μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 23 
Νοεμβρίου, δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος 
Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (Π.Δ. 141/2017).  
Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται η «Απο-
στολή» του Υπουργείου:  «Το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών έχει ως κύρια απο-

στολή το σχεδιασμό και την πραγμά-
τωση βιώσιμων δημόσιων διοικητι-
κών συστημάτων και δημόσιων πο-
λιτικών στο χώρο εποπτείας του, δη-
λαδή στο χώρο της αποκεντρωμένης 
διοίκησης και της αυτοδιοίκησης».  
Ο αρμόδιος Υπουργός εξαγγέλλει 
«συστήματα», που βοούν πως δεν 
είναι και δεν μπορούν ποτέ να είναι 
«βιώσιμα», αλλά είναι συστήματα 
θνησιγενή, εμπνεύσεις διαλυτικές, 
που: 
•  στοχεύουν στην αναγόρευση τοπι-

κών μειοψηφιών σε κρίσιμους και 
απολύτως απαραίτητους και ανα-
γκαίους παράγοντες για την προώ-
θηση των δημοτικών λειτουργιών, 

•  αποβλέπουν στην άμεση και απρο-
κάλυπτη επιβολή κηδεμονίας επί 
των Δήμων 

•  συνεχίζουν σφοδρότερη την μνημο-
νιακή επιδρομή κατά των τοπικών 
κοινωνιών 

•  ολοκληρώνουν, εν τέλει, την άλωση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την 
πλήρη μετάλλαξή της σε μια άχρη-

στη απόφυση ενός αποστεωμένου, 
κρατικού μηχανισμού. 

Μπορεί να μιλάει κανείς για κατοχύ-
ρωση της οικονομικής αυτοτέλειας, 
όταν το «Παρατηρητήριο», συνεχίζει 
να ζει και να βασιλεύει, η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση έχει υποστεί τις δραματι-
κότερες μειώσεις πόρων απ’ όλο τον 
Δημόσιο Τομέα, όταν νεκρανασταί-
νονται οι οδηγίες για την μεταφορά 
των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Μπορεί να θεωρεί κανείς πως υπάρ-
χουν και τηρούνται οι εγγυήσεις της 
θεσμικής ανεξαρτησίας των αιρετών, 
όταν ακόμη εκκρεμούν πειθαρχικές 
διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά την 
πρόσφατη περίοδο της όξυνσης του 
ζητήματος των παρατασιούχων, πα-
ραμένουν σε ισχύ αναχρονιστικές 
πειθαρχικές διατάξεις στον Καλλι-
κράτη; 
Όταν το εφεύρημα της «απλής αναλο-
γικής» πλασάρεται ως πανάκεια δια 

«πάσαν νόσον» του αυτοδιοικητικού 
και του ευρύτερου πολιτικού σύμπα-
ντος;
Αλλά, η γιατρειά δεν θάρθει με «απλή 
αναλογική».  Απλή λογική χρειάζεται.  
Τέτοια που λείπει από τους νεολα-
μπείς φωστήρες των κυβερνητικών 
θώκων.  

Πρέπει να ακουστεί η αγωνία μας για 
τις πολλές και δυσεπίλυτες εκκρε-
μότητες του μεταναστευτικού ζητή-
ματος, για την καθιέρωση, ειδικών 
προγραμμάτων, για παιδικές χαρές, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικούς  
σταθμούς, για την ανάληψη ενός κομ-
ματιού του ΕΣΠΑ από τους Δήμους, 
για την συνέχιση των προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Εργασίας, για την ορι-
στική διευθέτηση του κορυφαίου ζη-
τήματος της σχολικής στέγης, για την 
καθιέρωση των λεγόμενων «περιφε-
ρειακών Δήμων», ως μιας ειδικής 
κατηγορίας ΟΤΑ, όπως συμβαίνει με 
τους ορεινούς και τους νησιωτικούς 
Δήμους.
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Ο
κτώ στους δέκα συμμετέχοντες σε έρευνα – ερωτηματολόγιο  της ΚΕΔΕ διαφωνούν με 

την καθιέρωση της απλής αναλογικής για την ανάδειξη των τοπικών αρχών. Εννιά στους 

δέκα χαρακτήρισαν ορθή την πρόταση της ΚΕΔΕ να μην καταθέσουν οι δήμοι τα ταμειακά 

τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας,  ενώ ως προτεραιότητα στην αλλαγή του Καλλικράτη  

θέτουν τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα – ερωτηματολόγιο που απεύθυνε η ΚΕΔΕ σε αιρετούς, στελέχη 

της Αυτοδιοίκησης αλλά και απλούς πολίτες, με αντικείμενο όλα τα σοβαρά ζητήματα που απα-

σχολούν το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανήλθαν στους 2.087.

Πρόκειται για μία καινοτόμο πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με στόχο, όπως 

επισήμανε, «την ανάπτυξη μια αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΚΕΔΕ, των αιρετών καθώς 

και των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων 

που αφορούν τη λειτουργία του θεσμού μας. Παράλληλα τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πο-

λιτικών θέσεων και προτάσεων, που θα επιλύσουν τα προβλήματα αυτά και θα συμβάλουν στην 

ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών».

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, έγι-

νεαπό το σύμβουλο επικοινωνίας της ΚΕΔΕ Σ. Παπαδημητρίου, κατά τη χθεσινή δεύτερη ημέρα του 

Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στα Ιωάννινα.

Οι απόψεις που κατατέθηκαν από τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τους πολί-

τες κατεγράφησαν και θα συμπεριληφθούν στο κείμενο διαλόγου των θέσεων της ΚΕΔΕ, που 

θα παρουσιαστεί στη λήξη του Συνεδρίου. Η διεξαγωγή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε στις 26 

Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Οκτώ στους δέκα
αντίθετοι με την απλή αναλογική

Βασικά συμπεράσματα

Να αποδοθούν στους Δήµους το σύνολο 
των πόρων που προβλέπει η Νοµοθεσία

Να αξιοποιούν οι Δήµοι τα ανταποδοτικά 
τέλη & για άλλους σκοπούς

Το 87%, θεωρεί σωστή την πρόταση 
να µην καταθέσουν οι Δήµοι τα ταµειακά 

τους διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σχεδόν 8 στους 10 διαφωνούν
µε την απλή αναλογική

Προτεραιότητα η ενίσχυση 
της οικονοµικής αυτοτέλειας των Δήµων, 

η αναβάθµιση της καταστατικής θέσης 
των αιρετών & η ανάληψη του 

κοινωνικού κράτους από τους Δήµους

Καθιέρωση αποζηµίωσης για κάθε αιρετό 
που συµµετέχει σε όργανα Δήµων

Θέσπιση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
εξωτερικών ελέγχων

Δηµιουργία αναπτυξιακού προγράµµατος
για την αυτοδιοίκηση

Να έχουν οι Δήµοι δικαίωµα
να προσλαµβάνουν προσωπικό 

µε βάση τις ανάγκες 
& τις οικονοµικές δυνατότητες τους

Συγκεκριµένες πολιτικές 
για την αντιµετώπιση 

του δηµογραφικού προβλήµατος

Αλλαγή θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
 της Δηµοτικής Αστυνοµίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕΔΕ
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Βασικά συµπεράσµατα
από την επεξεργασία 
του ερωτηµατολογίου

Στην εισήγηση του ο κ. Παπαδημητρί-

ου συνόψισε τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν σε 10 βασικά ερωτήματα, 

στα εξής:

•  Διατυπώνεται η απαίτηση να απο-

δοθούν στους Δήμους το σύνολο 

των πόρων που προβλέπει η ισχύ-

ουσα Νομοθεσία.

•  Εκφράζεται η γνώμη να μπορούν να 

αξιοποιούν οι Δήμοι τα ανταποδο-

τικά τέλη και για άλλους σκοπούς.

•  Η συντριπτική πλειοψηφία, το 87%, 

θεωρεί σωστή την πρόταση του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.Δ.Ε., να μην καταθέσουν οι 

Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα 

στην Τράπεζα της Ελλάδος.

•  Σχεδόν 8 στους 10 διαφωνούν με 

την απλή αναλογική. 

•  Κρίνεται ότι βασικό στοιχείο της 

αλλαγής του Καλλικράτη θα πρέπει 

να είναι κατά προτεραιότητα η ενί-

σχυση της οικονομικής αυτοτέλειας 

των Δήμων, η αναβάθμιση της κα-

ταστατικής θέσης των αιρετών και 

η ανάληψη του κοινωνικού κράτους 

από τους Δήμους.

•  Συνδέεται η ενίσχυση της καταστατι-

κής θέσης των αιρετών με την καθιέ-

ρωση αποζημίωσης για κάθε αιρετό 

που συμμετέχει σε όργανα Δήμων.

•  Κρίνεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η 

διαφάνεια στη λειτουργία των Δή-

μων με τη θέσπιση ενιαίας ανεξάρ-

τητης αρχής εξωτερικών ελέγχων.

•  Υποστηρίζεται η δημιουργία ανα-

πτυξιακού προγράμματος για την 

αυτοδιοίκηση 

•  Εκφράζεται η βούληση να έχουν οι 

Δήμοι τη δυνατότητα να προσλαμ-

βάνουν το προσωπικό τους με βάση 

τις ανάγκες και τις οικονομικές δυ-

νατότητες του κάθε Δήμου.

•  Προτείνονται συγκεκριμένες πολιτι-

κές για την ενεργό συμμετοχή των 

Δήμων στην αντιμετώπιση του δη-

μογραφικού προβλήματος.

•  Ζητείται η απόδοση πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση κι 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λει-

τουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η διενέργεια 
ερωτηµατολογίου 

«εργαλείο» της ΚΕΔΕ
 για το µέλλον 

Tο ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί 

ασφαλώς επιστημονική δημοσκόπη-

ση. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, «η 

επιτυχία του εγχειρήματος, που έγι-

νε για πρώτη φορά από την ΚΕΔΕ με 

αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου 

της, μας οδηγεί στο να το αξιοποιή-

σουμε από δω και στο εξής ακόμη 

περισσότερο, ως μεθοδολογικό ερ-

γαλείο, για να καταγράφουμε τις από-

ψεις των αιρετών της Αυτοδιοίκησης».

Περισσότερα χρήµατα, για Δήμους

 οικονομικά ανεξάρτητους

ΠΡΟΣ Α ΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ
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Β. Λαμπρινός  ΠΕΔ Κρήτης

Δίκαιος ο αναλογικός τρόπος εκλογής με διασφάλιση της κυβερνησιμότητας 

Δ. Καμπόσος  ΠΕΔ Πελοποννήσου

Η Αυτοδιοίκηση δεν σκύβει το κεφάλι και θέλουν να τη διαλύσουν

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθ-
μού οφείλει να επαναπροσδι-

ορίσει το ρόλο της», είπε από το βήμα 
του συνεδρίου ο πρόεδρος της ΠΕΔ 
Κρήτης, Βασίλης Λαμπρινός. 
«Λειτουργώντας- πάντα όπως είπε- 
στο πλαίσιο της νομιμότητας, μέσα 
από ένα απλοποιημένο και κωδικο-

ποιημένο θεσμικό πλαίσιο, που θα 
της επιτρέπει να είναι ουσιαστικός 
φορέας δημοκρατικού αναπτυξιακού 
προγραμματισμού, με πραγματικούς 
όρους αυτο-διαχείρισης και αυτο-δι-
οίκησης». Μέσα από αυτό θα πρέπει 
να επέλθει ο απογαλακτισμός από το 
κεντρικό κράτος και να ξεκαθαρίσουν 

οι αρμοδιότητες με τον Β΄ Βαθμό, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αλ-
ληλοεπικαλύψεων και εμπλοκών. 
Έθεσε ως  προϋπόθεση για  ουσια-
στική παρεμβατική παρουσία σε το-
πικό επίπεδο, την οικονομική αυτοτέ-
λεια, που θα διασφαλίζεται τόσο από 
τους θεσμοθετημένους πόρους που 
θα  αποδίδονται πραγματικά, όσο και 
από τη δυνατότητά  να αξιοποιεί και 
άλλες πηγές προσδιορισμένων από 
την ΤΑ  εσόδων.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης πρότει-
νε να δοθεί προτεραιότητα στην έναρ-
ξη ειλικρινούς διαλόγου, ώστε αφού 
προσδιοριστούν ακριβώς τα θεσμι-
κά και λειτουργικά προβλήματα της 
Αυτοδιοίκησης, να διατυπωθεί μία 
ενιαία πρόταση, που θα καλύπτει το 
σύνολο των διαφορετικών ταχυτήτων 
και χαρακτηριστικών των Δήμων της 
χώρας. «Βέβαια αυτό θα απαιτήσει 
συμβιβασμούς και αμοιβαίες υποχω-
ρήσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι 
να τις κάνουμε», είπε. 
«Αυτή η πρόταση, θεωρούμε, που θα 

διαμορφωθεί μετά από το διάλογο 
όλων μας, είναι εκείνη που θα πρέπει 
να τεθεί από την ΚΕΔΕ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων με το Υπουρ-
γείο, κατά ανάλογο τρόπο παρέμβα-
σης στο νομοθετικό έργο που προ-
σφάτως ακολούθησε η Ένωση ΔΕΥΑ 
της χώρας και επέτυχε ένα θεσμικό 
πλαίσιο που ικανοποιεί το σύνολο των 
ΔΕΥΑ της χώρας». 
Σε σχέση με τη συζήτηση που έχει 
ανοίξει η κυβέρνηση για την αλλαγή 
του εκλογικού συστήματος, που προ-
βλέπεται στον Καλλικράτη, εξέφρασε 
τη θέση ότι η διακυβέρνηση ενός Δή-
μου είναι δίκαιο να ασκείται από σχή-
μα που θα είχε εκλεγεί με αναλογικό 
τρόπο. 
«Ένα θεσμικό πλαίσιο όμως απα-
ραιτήτως πέρα από αυτό, θα πρέπει 
να διασφαλίζει και την απρόσκοπτη 
κυβερνησιμότητα του Δήμου και την 
αποφυγή ατέρμονων διεργασιών δια-
πραγμάτευσης που μπορεί να οδηγή-
σουν μέχρι και σε συναλλαγές μεταξύ 
των διαφορετικών μερών» είπε. 

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση 
άσκησε από το βήμα του συνεδρί-

ου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννή-
σου Δημήτρης Καπόσος, επισημαίνο-
ντας  αναφορικά με  την απλή αναλο-
γική ότι, «πάμε σε ένα σύστημα που 
ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα έχει 
ακυβερνησία ο Δήμος». 
Απευθυνόμενος  στους συναδέλφους 

του αιρετούς, ρώτησε πόσοι δήμοι 
έχουν εκλέξει Συνήγορο του Δημό-
τη, για να απαντήσει ο ίδιος ότι από 
τους 325, μόλις οι 27, σχολιάζοντας 
ότι «δηλαδή 27 συνεργάστηκαν για 
να βγάλουν Συνήγορο του Δημότη. Οι 
υπόλοιποι δεν μπορούν να συνεργα-
στούν». 
«Όταν δεν μπορείς το αυτονόητο, να 

εκλέξεις Συνήγορο του Δημότη - που 
θέλει τα τρία τέταρτα συνεργασίας  
και όλοι έχουν πλειοψηφία οι Δήμαρ-
χοι, θέλουν δύο-τρεις συμβούλους  
επιπλέον για να εκλέξουν Συνήγορο - 
και έρχεται το θέμα πρώτη φορά, δεν 
περνάει, δεύτερη, δεν περνάει, τρίτη 
δεν περνάει, τέλος», πρόσθεσε.
Όπως είπε ο κ. Καμπόσος, «θα δια-
λύσουν τους Δήμους, θα διαλύσουν 
όλους τους θεσμούς, για να μην 
υπάρχει καμία μορφή αντίδρασης και 
αντίστασης από την κοινωνία, για να 
κάνουν ό, τι θέλουν, για να βραβεύο-
νται για την ενδοτικότητά τους και να 
έρχονται εδώ μέσα και να μας λένε 
παραμύθια». 
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τελειώνει», 
είπε εμφατικά ο κ. Καμπόσος. «Δεν 
τους έκανε τα χατίρια, δεν σκύβει 
το κεφάλι, είναι το ζωντανό κύτταρο 
της κοινωνίας, και θέλουν να τη δια-
λύσουν. Και από ότι φαίνεται, έχουν 
βρει και τους συμμάχους».              
Κλείνοντας την ομιλία του, διάβασε 

ψήφισμα, με το οποίο η ΠΕΔ Πελο-
ποννήσου εκφράζει την αντίθεσή της, 
σε οποιαδήποτε αλλαγή επί του εκλο-
γικού συστήματος για τις δημοτικές 
εκλογές. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή 
του εκλογικού συστήματος πριν την 
ολοκλήρωση της αλλαγής του Καλλι-
κράτη. Προτεραιότητα είναι το πως θα 
μπορούν οι Δήμοι να ασκούν χωρίς 
προβλήματα βασικές λειτουργίες τους, 
και όχι μια ακόμη αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου. Θεωρούν, αναγκαίο, στο 
πλαίσιο της αλλαγής του Καλλικράτη, 
την άμεση έναρξη διαλόγου της ΚΕΔΕ 
με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, 
ώστε να συζητηθεί αναλογικά πριν την 
κατάθεση του όποιου νομοσχεδίου 
από την κυβέρνηση, η ανακατανομή 
πόρων και αρμοδιοτήτων στους Δή-
μους, στο πλαίσιο της νέας διοικητι-
κής οργάνωσης του κράτους. Ζητούν 
ακόμη ισότιμη αντιμετώπιση των αιρε-
τών της Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού με 
το λοιπό πολιτικό προσωπικό, με ενί-
σχυση της καταστατικής τους θέσης.
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Γ. Κωτσός  ΠΕΔ Θεσσαλίας

Οι δήμοι «ορντινάτσα» της Δημόσιας Διοίκησης, για κράτος και περιφέρειες

Γ. Παπαναστασίου  ΠΕΔ Δ. Ελλάδας

Δεν χρειάζεται απλή αναλογική, απλή λογική χρειάζεται

«Η Διοικητική Μεταρρύθμιση 
που επιχειρείται, επιβάλλεται 

να είναι καθολική και να διατρέχει το 
σύνολο του κράτους», είπε στην το-
ποθέτησή του στο τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ, ο Γιώργος Κωτσός, πρόε-
δρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, τονίζοντας 
ότι, τα τελευταία γεγονότα στη Δυτική 
Αττική, έχουν δημιουργήσει μια νέα 

ατζέντα πολιτικού διαλόγου. Πρέπει 
να  ξεκινάει από την κεντρική διοίκη-
ση, από το κεντρικό κράτος, με πλή-
ρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων, με 
αποκέντρωση λειτουργιών στο πλη-
σιέστερο στον πολίτη σημείο και κυ-
ρίως διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων 
αλλά και των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων της Δευτεροβάθμιας με την 

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. «Μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε να δομήσουμε 
ένα σύγχρονο κράτος, ένα αποτε-
λεσματικό κράτος, ένα λειτουργικό 
κράτος», κατέληξε.
Ο κ. Κωτσός, αναφέρθηκε επίσης και 
στο τεράστιο έλλειμμα πόρων που 
έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά 
και ταυτόχρονα πόρων οικονομικών 
και έμψυχου δυναμικού. «Μπορού-
με να μιλάμε για σοβαρή Διοικητική 
Μεταρρύθμιση με μία οικονομικά 
ασθενή Αυτοδιοίκηση, με μία Αυτοδι-
οίκηση υποστελεχωμένη και ελλιπώς 
στελεχωμένη με ανθρώπινο δυναμι-
κό;» είπε.
Αναφερόμενος στο πως αντιλαμβά-
νονται το κεντρικό κράτος και οι πε-
ριφέρειες τους δήμους, έδωσε την 
εξής εικόνα:  «Ως την ορντινάτσα της 
Δημόσιας Διοίκησης. Ως το πτυελο-
δοχείο, ως τον αποδιοπομπαίο τράγο, 
το εξιλαστήριο θύμα, που μπορούμε 
να του φορτώσουμε τα πάντα. Από 
το ρέμα, από το αντιπλημμυρικό, από 

το οτιδήποτε έχουμε, δεν έχουμε την 
ευθύνη».  
 Για την απλή αναλογική, ο  πρόεδρος 
της ΠΕΔ Θεσσαλίας, έθεσε μια παρά-
μετρο λέγοντας: «Τι είπε ο Υπουργός; 
Πέρα από την απλή αναλογική, θα 
δώσει και τη δυνατότητα του εύκολου 
σχηματισμού συνδυασμών, πολλών 
συνδυασμών. Και μάλιστα ανά Δημο-
τική Ενότητα είπε. Τι θα επιτύχει με 
αυτό σε συνδυασμό με την απλή ανα-
λογική; Μπαχαλοποίηση της Αυτοδι-
οίκησης».
Ο κ. Κωτσός μιλώντας για την Αυτοδι-
οίκηση, επεσήμανε ότι «είναι δομικός 
πυλώνας της δημοκρατίας, στυλοβά-
της της κοινωνίας και οφείλουμε να 
τον θωρακίσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Και εδώ επιβάλλεται 
να καταλάβει και ο Υπουργός, αλλά 
κυρίως να επιβάλλουμε εμείς, που 
πιστεύουμε στην Αυτοδιοίκηση, τη 
θωράκισή της, οικονομική, θεσμική, 
την ενίσχυσή της και κυρίως την ανά-
δειξη του ρόλου της».

«Αυτό που ευαγγελιζόμαστε, η 
Διοικητική Μεταρρύθμιση, 

είναι μόνο η απλή αναλογική; Γιατί 
όπως είπε ο υπουργός ( Π. Σκουρλέ-
της), αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. 
Δηλαδή τι; Τη Διοικητική Μεταρρύθ-
μιση την πάμε στις καλένδες. Αυτό 
όμως είναι που χρειάζεται η χώρα», 
είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής 
Ελλάδας Γιώργος Παπαναστασίου, 

στην τοποθέτησή του  από το βήμα 
του συνεδρίου. 
Πρόσθεσε, πως χρειάζεται μια Διοι-
κητική Μεταρρύθμιση η οποία θα κά-
νει πιο ευέλικτες τις διαδικασίες, θα 
κάνει πιο φιλικές για τους δημάρχους 
και για τους πολίτες, τις διαδικασίες 
και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
και ένα ξεκαθάρισμα των αρμοδιο-
τήτων. Τι αρμοδιότητες έχει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τί έχει η Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση.  Ο κ. Παπαναστασίου, 
αναφέρθηκε στην πρόταση της  ΠΕΔ 
Δυτικής Ελλάδος  για έναν ενιαίο κώ-
δικα Δήμων και Περιφερειών, όπου 
να ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες, να 
μην πετάει ο ένας το μπαλάκι στον 
άλλον. Και βέβαια και του κράτους.

Για το προωθούμενο εκλογικό σύ-
στημα στους δήμους, είπε ότι «δεν 
χρειάζεται απλή αναλογική. Απλή 
λογική χρειάζεται. Εάν μπορεί να 
εφαρμοστεί ή όχι ένα τέτοιο σύστη-
μα. Τη στιγμή κατά  την οποία ανοίγει 
ο ασκός του Αιόλου στον Καλλικράτη, 
να δημιουργηθούν ξεχωριστοί παλιοί 
πάλι καποδιστριακοί Δήμοι».  
«Απλό ξεκαθάρισμα. Απλή λογική και 
όχι απλή αναλογική, επανέλαβε.Δεν 
μπορούμε να παίζουμε με τους θε-
σμούς, δεν μπορούμε να εκτρέπουμε 
θεσμικά τη χώρα πια. Γιατί εκεί πάνε 
να μας οδηγήσουν κάποιοι». 
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλά-
δας, τόνισε στην ομιλία του ότι, «σή-

μερα δεν έπρεπε να μιλάμε για την 
απλή αναλογική», αλλά  για τα οικο-
νομικά των Δήμων, για αυτά που δεν 
τους δίνουν και γι’ αυτά που τους πα-
ρακράτησαν. «Για το ότι μας πέταξαν 
στην άκρη, έρμαιο, χωρίς χρηματο-
δότηση, χωρίς τίποτα». 

Χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη με-
ταρρύθμιση, την εξασφάλιση της 
χρηματοδότηση των δήμων, προσθέ-
τονταςότι κάποτε θεσμοθετήθηκε η 
κατανομή των πόρων. «Σήμερα κατα-
στρατηγείται ναι ή όχι;» ρώτησε. «Σή-
μερα πρέπει ο καθένας από εμάς να 
γίνεται επαίτης έξω από το γραφείο 
του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού; 
Του κάθε Υπουργού που έχει 1 δισε-
κατομμύριο για λειψυδρία, για έκτα-
κτα καιρικά φαινόμενα και άμα εί-
μαστε καλά παιδιά θα μας δίνει; Εγώ 
δεν πήγα ποτέ και δεν έχω πάρει και 
φράγκο. 
Και σας καλώ  να μην το κάνετε κατέ-
ληξε. Τέρμα πια ο ραγιαδισμός. Και-
ρός να σηκώσουμε το κεφάλι». 
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Ι. Βοσκόπουλος   ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας

Η κυβέρνηση με την απλή αναλογική θα διαλύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λ. Υπερήφανος   ΠΕΔ Στ. Ελλάδας

Να συνεργαστεί η κυβέρνηση με τους δήμους για το συμφέρον της χώρας

Α. Παρίσης   ΠΕΔ Ι. Νήσων

Πρόγραμμα της κυβέρνηση η διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Ήρθε εδώ ο κ. Σκουρλέτης, 
μας πέταξε μια βόμβα μο-

λότοφ, μας αποπροσανατόλισε και 
όλοι ασχολούμαστε τώρα με την απλή 
αναλογική» τόνισε ο πρόεδρος της 

ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας Ι. Βοσκόπουλος, 
υπογραμμίζοντας ότι, «θετικότερο θα 
ήταν να ασχοληθούμε με τα προβλή-
ματά μας, με τα θέματα τα οποία εκ-
κρεμούν».
Σχολιάζοντας ωστόσο την θέσπιση 
της απλής αναλογικής ανέφερε ότι 
με την εφαρμογή της «δεν θα μπο-
ρούμε να εκλέξουμε τίποτα, δεν θα 
μπορούμε δηλαδή να ψηφίσουμε τί-
ποτα στα Συμβούλιά μας. Αυτό προ-
σπαθεί η κυβέρνηση. Προσπαθεί να 
διαλύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 
Γιατί η κυβέρνηση, εφόσον θέλει με 
την απλή αναλογική, από την πρώτη 

Κυριακή να εκλέγονται οι σύμβουλοι, 
γιατί να μην εκλέγονται και οι δή-
μαρχοι από την πρώτη Κυριακή; Για-
τί σωπαίνει εδώ; Γιατί θέλει, εφόσον 
δημιουργηθεί ο σάλος, ο χαμός, την 
πρώτη Κυριακή, ανταλλάξουμε σκλη-
ρές κουβέντες οι υποψήφιοι μεταξύ 
μας, τότε να εκλεγεί ο Δήμαρχος του 
17%. Όχι αυτόν που θέλει πραγματικά 
ο λαός, αλλά λόγω του σάλου που θα 
γίνει, να εκλεγεί ο δήμαρχος ο οποίος 
ίσως και να μην αξίζει τόσο».
Στη συνέχεια ο κ. Βοσκόπουλος πα-
ρέθεσε τα προβλήματα που πρέπει να 
εστιάσει η Αυτοδιοίκηση κατά προτε-
ραιότητα  την προσοχή της και αφο-

ρούν στην καθημερινότητα των πολι-
τών, την ποιότητα ζωής των πόλεων, 
αλλά και τη λειτουργία των δήμων, 
όπως οι πιστοποιήσεις των παιδικών 
χαρών, στήριξη μηχανισμών πολιτικής 
προστασίας, τα χρέη των ΔΕΥΑ στη 
ΔΕΗ, η διευθέτηση των ζητημάτων 
για τα μισθώματα των βοσκοτόπων, 
που αφορά τους ορεινούς και μικρούς 
Δήμους, η νομοθετική διευθέτηση του 
θέματος των αδέσποτων ζώων. 
Ο κ. Βοσκόπουλος τόνισε ότι πρέπει 
να παραταθεί η υποστήριξη των προ-
νοιακών δομών των μικρών Δήμων, 
από τους μεγαλύτερους Δήμους, 
λόγω της έλλειψης προσωπικού. 

Μήνυμα στην κυβέρνηση να συ-
νεργαστεί με τους δήμους προς 

το συμφέρον της χώρας και της τοπι-
κής κοινωνίας, έστειλε από το βήμα 

του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Λουκάς 
Υπερήφανος. «Δεν έχουμε να ζηλέ-
ψουμε τίποτα από εσάς. Θέλουμε να 
προσφέρουμε στην τοπική  κοινωνία. 
Θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι στους 
δημότες μας. Ελάτε μαζί να ενισχύ-
σουμε την τοπική κοινωνία» είπε χα-
ρακτηριστικά. 
Κάλεσε όταν ολοκληρωθεί το συνέ-
δριο σε αυτοδιοικητική σύμπνοια, 
γιατί όπως είπε η ΤΑ έχει μόνο 
εχθρούς και δεν έχει δίπλα της να τη 
στηρίξει κανείς. «Τη στήριξη θα την 

κάνουμε μόνοι μας, γιατί θα πιστέ-
ψουμε στον εαυτό μας, γιατί θα έχου-
με τη δυνατότητα να πούμε στους κυ-
βερνώντες και σε όλα τα κόμματα, ότι 
εμείς πιστεύουμε σε ένα κόμμα, στο 
κόμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
γιατί αυτό το κόμμα είναι που μας 
έχει φέρει εδώ, γιατί ο λαός σε εμάς 
πιστεύει» είπε. 

Εκεί που πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη 
από την τοπική κοινωνία, γιατί μόνο ο 
Δήμος πρέπει να δώσει την ανάπτυ-
ξη. Δεν έχουν καταλάβει οι κυβερ-

νώντες να δώσουν δύναμη στους Δή-
μους, γιατί μέσα από τους Δήμους, με 
τα μικρά έργα, θα γίνει ανάπτυξη. Δεν 
τους εμπιστεύονται.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλά-
δας, αναφέρθηκε στην περικοπή των 
ΚΑΠ κατά 60% και στις ανάγκες και 
τα προβλήματα της καθημερινότη-
τας των πολιτών, έχοντας ως σημείο 
αναφοράς το δικό του Δήμο Ορχο-
μενού,  και τους υπόλοιπους δήμους 
της περιφέρειας Στερεάς, λέγοντας 
ότι οι αιρετοί προσπαθούν με όλες τις 
δυνάμεις.

«Γνωρίζουμε τι πάει να πει Ευ-
ρώπη και ποιά είναι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σε όλα τα κράτη της 
Ευρώπης, και δεν έχουμε καταλάβει 
ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης εί-
ναι πως θα διαλύσει την Τοπική Αυτο-
διοίκηση» είπε στην τοποθέτησή του 
ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, 
Αλέξανδρος Παρίσης.
Αναφερόμενος στις υφιστάμενες για 
την Αυτοδιοίκηση συνθήκες, και με 
την περικοπή των πόρων της κατά 
60%, είπε ότι οι αιρετοί βρίσκονται 
καθημερινά υπόλογοι σε ανώνυμες 
καταγγελίες. 
Όσον αφορά στο θέμα της έκπτωσης 

ενός δημάρχου από το αξίωμά του, 
επεσήμανε εμφατικά: «Ποιος ασχο-
λήθηκε να πει ότι εκπίπτει, αλλά μετά 
τη δικαστική απόφαση; Εδώ φτά-
σαμε σε σημείο με το νόμο του Κα-
τρούγκαλου να προσλάβουμε όλους 
τους επίορκους. Είναι δυνατόν να 
λείπουν 400.000 από το ΙΚΑ και την 
άλλη μέρα να τον προσλαμβάνεις 
ή από των Αλλοδαπών το ταμείο να 
λείπουν 300.000 € και να είμαστε 
υποχρεωμένοι να τον προσλάβουμε; 
Όταν αυτός ο άνθρωπος μέχρι να τε-
λεσιδικήσει θα έχει τραβήξει σήμερα 

μια 8ετία. Οπότε θα έχει βγει και στη 
σύνταξη».
Ο κ. Παρίσης στην ομιλία του έθιξε 
και το θέμα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης: «Και τι προσφέρει η Αποκε-
ντρωμένη; Όταν εμείς όλοι έχουμε την 
πλειοψηφία να κυβερνήσουμε σήμε-
ρα και περιμένουμε την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκριθεί η 
απόφαση από την Αποκεντρωμένη και 
να περιμένεις ενάμισι μήνα για  μια 
απόφαση να μεταφέρεις ένα περίπτε-
ρο λόγω ενός έργου, για είκοσι μέρες 
προσωρινά σε μια άλλη θέση».



ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΝΕΑΕ
Κ

ΤΑ
Κ

ΤΗ
Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η

Φ. Χατζηδιάκος  ΠΕΔ Ν. Αιγαίου

Χωρίς απλοποίηση διαδικασιών  για τα αντιπλημμυρικά θα ψάχνουμε υπευθύνους

Μ. Αγγελόπουλος  εκπρόσωπος ΠΕΔ Β. Αιγαίου

 Ρήτρα νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα

Με αναφορά στις πρόσφατες 
πλημμύρες στη Μάνδρα και τη 

Σύμη και στις τεράστιες καθυστερή-
σεις που υπάρχουν για την εκτέλεση 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και δήμαρχος 
Ρόδου Φ. Χατζηδιάκος,
«Υπάρχει μια δαιδαλώδης νομοθε-
σία, είπε ο κ. Χατζηδιάκος, Εδώ και 

τρία χρόνια εγώ, και τριάμισι χρόνια ο 
προκάτοχός μου, από το 2011 και από 
το 2013, προσπαθούμε να ωριμάσου-
με μελέτες για αντιπλημμυρικά. Μια 
το Δασαρχείο, μια η Αρχαιολογία, μια 
το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθυστερεί μια μελέτη 
επτά μήνες. Και ακολούθως Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο, και, και…».
Ο κ. Χατζηδιάκος ανέφερε ακόμη 
ότι σήμερα εγκαλείται από site γιατί  

«υπάρχουν λέει 12 εκατομμύρια ΠΔΕ 
για τις πλημμύρες του ’11, ’13, και 
δεν έχουν ωριμάσει αντιπλημμυρικά 
έργα, ενώ διευθυντής στην Αποκε-
ντρωμένη τον απείλησε ότι έχει ποι-
νικές ευθύνες που δεν ωριμάζουν οι 
μελέτες». 
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ είπε ότι έχει 
ήδη ετοιμάσει επιστολή προς τον 
Πρωθυπουργό και την Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου «για  να πάρουν το 
μήνυμα από τώρα, γιατί αν δεν ωρι-
μάσουν αυτές οι μελέτες, δεν απλο-
ποιηθούν οι διαδικασίες, όχι εξακό-
σια εκατομμύρια που έταξε ο κύριος 
Πρωθυπουργός, έξι δις να τάξει, δεν 
πρόκειται να μπει ένα πετραδάκι. Θα 
ψάχνουμε υπευθύνους. Και από εδώ 
και από εκεί».
Επίσης ο κ. Χατζηδιάκος αναφέρθη-
κε στο θέμα των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ για τα νησιά, υπογραμμίζο-
ντας ότι ήταν το μοναδικό μέτρο που 
έδειχνε την ιδιαιτερότητα κάποιας 
περιοχής στην χώρα μας, σε σχέση 
με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης. Και έρχεται και καταρ-
γείται; Γιατί; Εκδικείται τον Δήμαρχο 
της Κω που τρέχει για τις πλημμύρες; 
Το Δήμαρχο της Σύμης; Ή για το προ-
σφυγικό; Για το προσφυγικό εκτέθη-
κε κατά κόρον. Αρκεί να επισημάνω 
ότι το 90% των χρημάτων που εισέ-
ρευσαν στη χώρα πήγαν μέσω ΜΚΟ. 
Και όταν επισκεφτήκαμε τον κύριο 
Αβραμόπουλο, είπε δυστυχώς αυτά 
τα χρήματα έπρεπε να έρχονται στη 
Ρόδο. Δεν εξαντλήθηκαν οι αντοχές 
μας. Τους περιθάλπουμε ακόμα και 
τώρα, αλλά οι ανοχές έχουν φτάσει 
στο όριό τους. Αυτή τη στιγμή, είτε 
Ύπατη Αρμοστεία λέγεται, είτε κε-
ντρικό κράτος, δεν μπορεί να γίνεται 
ο Δήμαρχος επαίτης σε ξενοδόχους, 
σε επιχειρηματίες, για να διατηρήσει 
μια δομή για το προσφυγικό. Για να 
ακούσουμε το μπράβο; Το μπράβο το 
ακούει όλη η κοινωνία η ελληνική, 
για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε  
στο προσφυγικό. Πρέπει να δίνονται 
και κάποιες λύσεις και να το αντιμε-
τωπίσουμε».

Την πρόταση να εισαχθεί στο ψήφι-
σμα της ΚΕΔΕ, ένα Παρατηρητή-

ριο για τα νησιά, μετά την εξαιρετική 
μελέτη που έκανε για τη νησιωτική 
πολιτική και παράλληλα ένα Παρατη-
ρητήριο στο υπουργείο, με οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση, το οποίο θα κοιτάζει 
την εφαρμογή του χάρτη νησιωτικό-

τητας, με την υιοθέτηση μιας ρήτρας 
νησιωτικότητας οριζόντια σε όλα τα 
νομοθετήματα, είτα τα εθνικά, είτε της 
Ένωσης, έκανε κατά την τοποθέτησή 
του στο τακτικό συνέδριο, ο εκπρό-
σωπος της ΠΕΔ Β. Αιγαίου, δήμαρχος 
Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος. 
Ξεκινώντας την ομιλία του, αναφέρ-

θηκε στη ρηχή σύγκριση του ΦΠΑ,  
στη νησιωτική με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα την οποία χαρακτήρισε τεράστιο 
λάθος.
«Πρέπει να γίνεται σύγκριση με το 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στη νη-
σιωτική Ευρώπη. Είμαστε οι ακρι-
βότεροι στον κόσμο, τον ευρωπαϊκό 
κόσμο, είμαστε στις τέσσερις κατη-
γορίες, εστίαση, διαμονή, ακτοπλο-
ΐα, υπηρεσίες, πάρα πολύ πάνω από 
οποιαδήποτε πιθανότητα σύνθεση 
του ΦΠΑ. Στην ακτοπλοΐα δε, σε όλη 
τη νησιωτική Ευρώπη 3% μέσο όρο οι 
επιβάτες, 9 τα οχήματα»  τόνισε. 

Από ένα λοιπόν δυστοπικό παρόν, 
δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αι-
σιοδοξία για το μέλλον, είπε ακόμη, 
και απευθυνόμενος στον Γ. Πατούλη, 
πρότεινε την δημιουργία εγχειριδί-
ου κακών πρακτικών του  κεντρικού 
κράτους: «Μπορούμε όμως να πούμε 
ότι ζώντας στα 1.100 μέτρα από την 
Τουρκία και διασχίζοντας όλη την 

Ελλάδα για να έρθουμε εδώ ως ΠΕΔ 
Βορείου Αιγαίου, και προσωπικά ως 
δήμαρχος του νησιού του Πυθαγόρα, 
του Αρίσταρχου, του Ευπαλίνου, και 
της μεγάλης παράδοσης της Σάμου, 
και παρ’ όλο το 1.200.000 πρόσφυγες 
που έχουν περάσει από τα νησιά μας, 
και παρ’ όλη την έλλειψη χρηματοδό-
τησης, την υποστελέχωση, ότι διακρί-
νει σήμερα μια Ελλάδα και μια Ευρώ-
πη πολλών ταχυτήτων, αυτό που θα 
προτείνω είναι αντί να έχουμε καλές 
πρακτικές, να φτιαχτεί, ένα εγχειρί-
διο κακών πρακτικών  του κεντρικού 
κράτους. Τι σημαίνει αδικία, τι ση-
μαίνει έλλειψη κυκλικής οικονομίας, 
τι σημαίνει αδυναμία κάλυψης των  
αναγκών όταν το αεροπλάνο φεύγει 
ή το τελευταίο καράβι δεν φαίνεται 
στον ορίζοντα. Αυτή είναι η κατάστα-
ση στο Αιγαίο. Η κατάσταση όμως στο 
Αιγαίο δεν πρέπει να μας αδρανοποι-
εί, δεν πρέπει να μας παραδειγματί-
ζει αρνητικά. Πρέπει να μας οπλίζει 
με θάρρος».
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Το σταθερό εκλογικό σύστημα στην 
Αυτοδιοίκηση που εξασφαλίζει 

ισχυρή κυβερνησιμότητα αποτελεί 
εδώ και δεκαετίες, επιλογή του συ-
νόλου των κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από 
τη μελέτη που εκπόνησε το ΙΤΑ για 
λογαριασμό της ΚΕΔΕ για τα Ευρω-
παϊκά εκλογικά συστήματα και τους 
τρόπους διακυβέρνησης. 
Παράλληλα σύμφωνα με τη μελέτη 
«ο δήμαρχος, σε όλα τα κράτη-μέλη 
της EE αναγνωρίζεται ως η έκφραση 
της δημοτικής αρχής που προΐσταται 
πολιτικά, διοικητικά και λειτουργικά 
των δημοτικών αρχών και αντίστοι-
χων υπηρεσιών».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι «η αλλαγή 
στο εκλογικό σύστημα οδηγεί σε ου-
σιαστικές λειτουργικές αλλαγές που 
πρέπει να συγκροτηθούν σε βάθος 
χρόνου με σαφή βήματα καθορισμέ-
να εκ των προτέρων και εκτεθειμένα 
στη δοκιμή με δικλείδες ασφαλείας». 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 
μελέτης ο  Γ. Πατούλης έκανε λόγο για 
ένα χρήσιμο εργαλείο για την Αυτοδι-
οίκηση και επισήμανε ότι η πρόταση 
της ΚΕΔΕ βασίζεται στις βέλτιστες 
πρακτικές της Ευρώπης με στόχο την 
κυβερνησιμότητα και την βελτίωση 
των παρεχόμενων δημοτικών υπηρε-
σιών προς τους πολίτες.  
Κατά την παρουσίαση της μελέτης 
από το Δ. Ζαφειριάδη, σύμβουλο 
στρατηγικής της «Μίλητος Συμβου-
λευτικής», στο πλαίσιο του Συνεδρί-

ου της ΚΕΔΕ,  επισημάνθηκε ότι «η 
άμεση εκλογή του Δημάρχου διαμορ-
φώνει περιβάλλον άμεσης, ισχυρής 
και αυτόνομης δημοκρατικής νομι-
μοποίησης του προσώπου». Αντίθετα 
στις περιπτώσεις έμεσης εκλογής ο 
δήμαρχος εξαρτάται από το αν έχει ή 
όχι την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας 
του δημοτικού συμβουλίου. 
Αναλυτικότερα, στη μελέτη γίνεται 
σύγκριση μεταξύ ευρωπαϊκής και 
ελληνικής πραγματικότητας για το 
εκλογικό σύστημα και προκύπτουν 
μεταξύ άλλων τα παρακάτω συμπε-
ράσματα: 
•  Ο/η Δήμαρχος, σε όλα τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε. αναγνωρίζεται ως η 
έκφραση της δημοτικής αρχής που 
προΐσταται πολιτικά, διοικητικά και 
λειτουργικά των δημοτικών αρχών 
και αντίστοιχων υπηρεσιών  

•  Ο ρόλος του/της Δημάρχου δια-
φοροποιείται από χώρα σε χώρα, 
ανάλογα με τη διαδικασία εκλογής 
του/της

•  Η άμεση εκλογή του/της Δημάρχου 
διαμορφώνει περιβάλλον άμεσης, 
ισχυρής και αυτόνομης δημοκρατι-
κής νομιμοποίησης του προσώπου. 

•  Στην έμμεση εκλογή, ο/η Δήμαρχος 
εξαρτάται από το αν έχει ή όχι την 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του 
δημοτικού συμβουλίου  

Τα εκλογικά συστήματα που ισχύουν 
στη Ε.Ε. είναι αναλογικό σύστημα εκ-
προσώπησης και το πλειοψηφικό σύ-
στημα. Υπάρχουν  χώρες που έχουν 

υιοθετήσει την εκδοχή του μικτού 
συστήματος, το οποίο συνδυάζει χα-
ρακτηριστικά και των δύο κλασσικών 
εκλογικών συστημάτων. Το πιο σύνη-
θες αναλογικό εκλογικό σύστημα εί-
ναι το σύστημα D’Hondt. 
Το σύνολο των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιλέξει 
για δεκαετίες να έχει σταθερό εκλο-
γικό σύστημα και να αποφεύγει συ-
γκυριακές μεταβολές. 

Δεν υπάρχει κοινή αντιµετώπιση 
της εκλογικής διαδικασίας στους 
δήµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαφοροποίηση του εκλογικού συ-
στήματος που ισχύει στους δήμους 
στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χω-
ρών, υιοθετώντας κριτήρια όπως εί-
ναι το πληθυσμιακό μέγεθος ή ο γεω-
γραφικός χαρακτήρας π.χ. νησιωτικό 
στοιχείο ή ορεινός χαρακτήρας
Τα κράτη-μέλη, για την αποφυγή του 
κατακερματισμού της εκπροσώπη-
σης, έχουν θεσπίσει εκλογικό όριο 
για την κατανομή των εδρών στα αι-
ρετά συλλογικά όργανα
Ισχύει «majority bonus» και κατα-
κύρωση των 3/5 των εδρών του δη-
μοτικού συμβουλίου σε όσες χώρες 
έχουν εκλογικό σύστημα διαφορετι-
κό από την αναλογική εκπροσώπηση
Αξιοπρόσεκτη ρύθμιση  είναι ο δια-
χωρισμός της εκλογής του/της υπο-
ψηφίου/ας δημάρχου από το συνδυ-
ασμό/λίστα υποψηφίων συμβούλων 
που ισχύει στο μικτό σύστημα της 
Ιταλίας.
Αλλαγή στο εκλογικό σύστημα οδη-
γεί σε ουσιαστικές λειτουργικές αλ-
λαγές που πρέπει  να συγκροτηθούν 
σε βάθος χρόνου με σαφείς βήματα 
καθορισμένα εκ των προτέρων και 
εκτεθειμένα στη δοκιμή με δικλείδες 
ασφαλείας

Σύστηµα  Διακυβέρνησης 
και αρµοδιότητες ΟΤΑ

στις Χώρες της Ε.Ε.
Το δημοτικό συμβούλιο αποτελεί, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
το όργανο διαβούλευσης. Στη συνέ-
χεια η Τοπική Εκτελεστική - Κυβερ-
νητική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό 

όργανο του δήμου και αποτελείται 
από τον/ην δήμαρχο, αντιδημάρχους,  
μέλη  που διορίζονται από το Δήμαρ-
χο. Σε περιπτώσεις αναλογικού συ-
στήματος υπάρχει αναλογική εκπρο-
σώπηση δυνάμεων. Ο/η Δήμαρχος 
εκπροσωπεί το Δήμο και διαφορο-
ποιείται η εκτελεστική του ισχύς από 
τον τρόπο εκλογής του, ανάλογα αν 
είναι έμμεση ή άμεση από το λαό.
Σημαντικός είναι και ρόλος στο σύ-
στημα διακυβέρνησης των δομών 
Διαδημοτικής Συνεργασίας, (Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ανώ-
νυμες Εταιρείες). Επιπλέον συνδι-
κάτα-κονσόρτσια Δήμων ή ενώσεις 
μεταξύ δήμων ως αυτόνομες δομές, 
έχουν  διακριτή υπόσταση και νομική 
εκπροσώπηση. 
Οι δήμοι έχουν θεσμική κατοχύ-
ρωση και μεγάλο πεδίο αρμοδιοτή-
των. Τα Βασικά πεδία αρμοδιοτήτων 
αφορούν: Εκπαίδευση (υποδομές & 
μισθοδοσία) / Περιβάλλον με έμφα-
ση στη Χωροταξία και Πολεοδομι-
κό Σχεδιασμό / Πολιτική κατοικίας /  
Διοικητικές λειτουργίες / Διαχείριση 
Απορριμμάτων / Ασφάλεια - Πολιτική 
Προστασία. 
Οι ευρωπαϊκοί δήμοι έχουν μια σει-
ρά από αρμοδιότητες και αντικείμενα 
με διαπεριφερειακό χαρακτήρα και 
μεγάλο χρονικό ορίζοντα επενδύσε-
ων όπως  διαχείριση απορριμμάτων, 
μεταφορές-συγκοινωνίες, υποδομές 
πολιτικής προστασίας κλπ. Αρμοδιό-
τητες όπως οι παραπάνω ανατίθενται 
σε φορείς και νομικά πρόσωπα Δια-
δημοτικής Συνεργασίας. Οι ευρωπα-
ϊκοί δήμοι διαθέτουν επίσης ισχυ-
ρές διοικητικές μονάδες με σταθερό 
υπηρεσιακό management από CEO 
και Γενικούς Διευθυντές. 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γ. Πατούλης
Η πρόταση της ΚΕΔΕ θα βασιστεί στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας 


